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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
íå áî¿òüñÿ êîíêóðåíö³¿
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà çáèðàºòüñÿ âèãðàòè íàñòóïí³ ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Учора Київсь ий місь ий о-
лова Леонід Черновець ий
заявив про свій намір взяти
часть наст пних прези-
дентсь их виборах. Голов-
ним своїм союзни ом мер
бачить Бо а, я ий і має при-
нести перемо . Кон ренції
пан Черновець ий не боїть-
ся, адже вважає, що всі фа-
ворити мають рівні шанси на
спіх.

Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ìàº íàì³ð áðàòè ó÷àñòü â ïðåçèäåíò-
ñüêèõ âèáîðàõ 2010 ðîêó. Ïðî öå
â³í ó÷îðà ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòàì ï³ä
÷àñ ³ìïðîâ³çîâàíîãî áðèô³íãó. "ß
îáîâ'ÿçêîâî â³çüìó ó÷àñòü ó ïðåçè-
äåíòñüê³é êàìïàí³¿. ×è âèãðàþ ÿ âè-
áîðè — öå çàëåæèòü â³ä Ãîñïîäà Áî-
ãà, ³ á³ëüøå í³ â³ä êîãî",— ñêàçàâ
ìåð Êèºâà. Â³í çàóâàæèâ, ùî ð³âí³
øàíñè âèãðàòè ïðåçèäåíòñüêó êàì-
ïàí³þ ó ïðåì'ºðà Þë³¿ Òèìîøåíêî,
ë³äåðà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Â³êòîðà ßíó-
êîâè÷à òà åêñ-ñï³êåðà Àðñåí³ÿ ßöå-
íþêà, à òðîõè ìåíøèé óñï³õ ìàòè-
ìå Â³êòîð Þùåíêî. Íà äóìêó ì³ñü-
êîãî ãîëîâè, öå ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî
÷èííèé Ïðåçèäåíò óõâàëþâàâ çàáà-
ãàòî íåïîïóëÿðíèõ ð³øåíü. Âîäíî-
÷àñ, óïåâíåíèé ìåð, çàâäÿêè ¿ì Â³ê-
òîðîâ³ Þùåíêó âäàëîñÿ ñòàòè "áàòü-
êîì íàö³¿".

Òå, ùî ïåðåìîãà íà ïðåçèäåíò-
ñüêèõ âèáîðàõ íå º ÷èìîñü íåìîæ-
ëèâèì, Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ïå-
ðåêîíóº éîãî âëàñíèé æèòòºâèé
øëÿõ. Çà ñëîâàìè ìåðà, â³í, êîëè
áóâ õëîï÷èñüêîì, í³êîëè íå äóìàâ,
ùî îá³éìàòèìå òàê³ âèñîê³ ïîñàäè.
"ß — ìåð, ÿêèé óâ³éäå â ³ñòîð³þ
ñâî¿ìè íåñòàíäàðòíèìè ð³øåííÿ-
ìè, ñâîºþ ìîðàëëþ, ñâîºþ ïîñë³-
äîâí³ñòþ",— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. ßê ðîçïîâ³â ìàéáóòí³é
êàíäèäàò ó ïðåçèäåíòè, ñâî¿ì ãî-
ëîâíèì ñîþçíèêîì â³í áà÷èòü Áî-
ãà, íà ÿêîãî ³ ïîêëàäàòèìåòüñÿ ï³ä
÷àñ âèáîð³â.

Íàãàäàºìî, ùî ó÷àñòü ó âèáîð÷³é
êàìïàí³¿ 2010 ðîêó ñòàíå äëÿ Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî âæå äðóãîþ ó ïî-
ë³òè÷í³é êàð'ºð³. 2004 ðîêó â³í òàêîæ
áàëîòóâàâñÿ íà ïîñàäó ãëàâè äåðæà-
âè. Òîä³ çäîáóòè ïåðåìîãó ïàíîâ³
×åðíîâåöüêîìó íå âäàëîñÿ. Ïðîòå
ó÷àñòü ó âèáîðàõ äàëà éîìó çìîãó çà-
ÿâèòè ïðî ñåáå ÿê ïðî ïîë³òèêà çà-
ãàëüíîóêðà¿íñüêîãî ìàñøòàáó. Ñòà-
íå êîðèñíîþ äëÿ ìåðà òà ì³ñüêî¿ âëà-
äè ³ íèí³øíÿ âèáîð÷à êàìïàí³ÿ, íå-
çàëåæíî â³ä ¿¿ ðåçóëüòàòó. Â öüîìó
ïåðåêîíàí³ åêñïåðòè. ßê çàÿâèâ
"Õðåùàòèêó" ïîë³òîëîã Âàäèì Êàðà-
ñüîâ, ó÷àñòü Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ó âèáîðàõ äîïîìîæå çíèçèòè òèñê íà
ìåðà òà ì³ñüêó âëàäó, àäæå çìóñèòü
ïîë³òè÷íèõ îïîíåíò³â ðàõóâàòèñÿ ç
íèì
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Мер столиці впевнено ро є до висо ої мети
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Ïðèâ³òàííÿ
Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè
ç Ì³æíàðîäíèì 
äíåì òåàòðó

Øàíîâí³ òåàòðàëüí³ ä³ÿ÷³ òà ïðàö³âíèêè òå-
àòð³â!

Ó Ì³æíàðîäíèé äåíü òåàòðó ùèðî â³òàþ
âñ³õ, ÷èº æèòòÿ ïîâ’ÿçàíå ç òåàòðàëüíîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ, ç öèì ïðåêðàñíèì ñâÿòîì.

Ó êóëüòóðíîìó æèòò³ Êèºâà òåàòð â³ä³ãðàº
îñîáëèâó ðîëü. Êîæåí òåàòðàëüíèé ñåçîí ó
íàø³é ïðåêðàñí³é ñòîëèö³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ
íîâèìè âèñòàâàìè, â³äêðèòòÿì íîâèõ ³ìåí ³
÷óäîâîþ ãðîþ âèçíàíèõ ìàéñòð³â ñöåíè. Ðà-
äóþòü ñâî¿ìè ðîáîòàìè íå ëèøå ïðîôå-
ñ³îíàëüí³ êîëåêòèâè, à é áåçë³÷ ñàìîä³ÿëü-
íèõ äðàìàòè÷íèõ îá’ºäíàíü, äå ³ç çàõîïëåí-
íÿì ïðàöþþòü ëþäè, çàêîõàí³ â ñöåíó. Ñòî-
ëè÷íà âëàäà çàâæäè ï³äòðèìóâàòèìå òåàò-
ðàëüíå ìèñòåöòâî â íàøîìó âåëè÷íîìó ì³ñ-
ò³, ÿêå ï³äêîðèëî ñåðöÿ ì³ëüéîí³â ãëÿäà÷³â
íå ëèøå Êèºâà, à é óñ³º¿ Óêðà¿íè.

Ïðèéì³òü ùèðó ïîäÿêó çà ò³ äîáð³ äóìêè
é ïî÷óòòÿ, ÿê³ âè ñâîºþ òâîð÷³ñòþ ïðîáó-
äæóºòå ó ëþäÿõ, çà òå, ùî òåàòð ïðîäîâæóº
ðàäóâàòè ³ çàõîïëþâàòè ìàéñòåðí³ñòþ àêòî-
ð³â, äèâîâèæíîþ àòìîñôåðîþ òâîð÷îñò³.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàþ âàì íàòõíåííÿ,
áëàãîäàòíîãî ðîçâèòêó òàëàíòó, âò³ëåííÿ
òâîð÷èõ çàäóì³â äëÿ ïë³äíî¿ ³ óñï³øíî¿ ïðà-
ö³ íà íèâ³ ìèñòåöòâà, à òàêîæ íåçì³ííèõ ãëÿ-
äàöüêèõ ñèìïàò³é!

Ç³ ñâÿòîì!

Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ìåäèêè âèìàãàþòü 
ïðèïèíèòè 
ñïåêóëÿö³¿

Êåð³âíèêè óñòàíîâ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñòî-
ëèö³ çâåðíóëèñÿ äî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî òà äåïóòàò³â Êè¿âðàäè ç
ïðîõàííÿì ïðèïèíèòè ñïåêóëÿö³¿ íàâêîëî
ïëàòíî¿ ìåäèöèíè. Ìåäèêè ïîñêàðæèëèñÿ,
ùî ïåðåêðó÷óâàííÿ ³íôîðìàö³¿ òà ïîñò³éí³
íåãàòèâí³ ïóáë³êàö³¿ ó ÇÌ² äåñòàá³ë³çóþòü
ðîáîòó ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â. Ñïðèÿþòü öüî-
ìó ³ ÷èñëåíí³ ñïåêóëÿö³¿ ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ
ñèë íà òåìó “ïëàòíî¿ ìåäèöèíè”. Íà ñüîãî-
äí³, ó çâ’ÿçêó ç ô³íàíñîâîþ êðèçîþ, ñèòó-
àö³ÿ ç íàäàííÿì ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïîã³ð-
øèëàñÿ. ßê íàñë³äîê, çá³ëüøóºòüñÿ ð³âåíü
çàõâîðþâàíü ó ì³ñò³. Ñàìå òîìó ìåäèêè âè-
ìàãàþòü ÿê ïåðøî÷åðãîâèé àíòèêðèçîâèé
çàõ³ä çàòâåðäèòè ïåðåë³ê âèä³â ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè, ÿêó ìîæóòü íàäàâàòè íàñåëåííþ
Êèºâà áåçîïëàòíî, à ÿê³ ìàþòü îïëà÷óâà-
òèñÿ. Öå äàñòü çìîãó åôåêòèâíî ñêîíöåí-
òðóâàòè áþäæåòí³ êîøòè íà íàäàííÿ ïîòð³á-
íî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ÿêîìîãà á³ëüø³é
ê³ëüêîñò³ ìàëîçàõèùåíèõ êèÿí

Ó âèõ³äí³ ñòîëèöÿ 
ÿðìàðêóâàòèìå

Ö³º¿ ï’ÿòíèö³ òà ñóáîòè Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ïðîâåäå 6
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàðê³â. Êèÿíàì òà
ãîñòÿì ì³ñòà çàïðîïîíóþòü øèðîêèé àñîð-
òèìåíò ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ â³ä ôðóêò³â äî
ì’ÿñà. Ñüîãîäí³ ÿðìàðîê â³äáóäåòüñÿ â Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Êðóïñüêî¿. À
çàâòðà ìîæíà áóäå äåøåâî ñêóïèòèñÿ â Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Áóðì³ñòåíêà,
Îáîëîíñüêîìó — íà ïðîñïåêò³ Îáîëîíñüêî-
ìó, 23-43, Ïå÷åðñüêîìó — íà ïëîù³ Ëåñ³
Óêðà¿íêè, 1, Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñïåêò³
Ïðàâäè, 68 ³ â Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà âóëè-
ö³ Ïóëþÿ, 5. Íà ÿðìàðêàõ êèÿíè ìàòèìóòü
çìîãó ïðèäáàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðî-
äóêö³þ â³ä áåçïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â
çà ö³íàìè, íà 10—15 % íèæ÷èìè â³ä ðèíêî-
âèõ. Äî ñëîâà, ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2009 ðî-
êó â ñòîëèö³ ïëàíóþòü ïðîâåñòè ùå 61 ÿð-
ìàðîê

Ñâÿòèé ïðåñòîë ñòàíå
áëèæ÷èì
Ì³ñüêèé ãîëîâà çóñòð³âñÿ ç ïîñëîì Âàòèêàíó
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Ñåðåä â³äçíàê ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
â³äòåïåð º ³ îðäåí Ïàïè Ðèì-
ñüêîãî Áåíåäèêòà XVI. Íàãî-
ðîäó ìåðó â÷îðà ïåðåäàâ ïî-
ñîë Âàòèêàíó ÿê âäÿ÷í³ñòü çà
ñï³âïðàöþ. Çà ï³äòðèìêè ì³ñü-
êî¿ âëàäè Ñâÿòèé ïðåñòîë
âðåøò³ ä³ñòàâ çìîãó ïðèäáàòè
çåìëþ äëÿ ïîñîëüñòâà. Êàòî-
ëèöüêå äóõîâåíñòâî òåïåð àê-
òèâíî âêëþ÷èòüñÿ äî ñï³ëüíî¿
ïðàö³ ç ï³äòðèìêè äóõîâíîñò³
óêðà¿íö³â. Ìåð ïðîïîíóº
ïðåäñòàâíèêàì Âàòèêàíó äî-
ëó÷èòèñÿ äî áëàãîä³éíèõ ïðî-
ãðàì Êèºâà.

Ó÷îðà ç â³çèòîì ââ³÷ëèâî-
ñò³ êè¿âñüêó ìåð³þ â³äâ³äàâ
Àïîñòîëüñüêèé Íóíö³é â
Óêðà¿í³ Àðõ³ºïèñêîï ²âàí
Þðêîâè÷. “ß ðàäèé â³òàòè ó
íàñ ïîâàæíîãî ïðåäñòàâíèêà
íàéá³ëüøîãî ó ñâ³ò³ îá’ºä-
íàííÿ õðèñòèÿí. Âàøà ïðè-
ñóòí³ñòü äëÿ íàñ äóæå âàæëè-
âà. Õî÷ó çàïåâíèòè, ùî âñ³
ïèòàííÿ, ç ÿêèìè âè çâåðíå-
òåñÿ äî ì³ñüêî¿ âëàäè, áóäå
îïåðàòèâíî âèð³øåíî”,—
ñêàçàâ íà ïî÷àòêó çóñòð³÷³
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Éîãî
Âèñîêîïðåîñâÿùåíñòâî ²âàí
Þðêîâè÷ ïîäÿêóâàâ çà òàêó
ï³äòðèìêó òà, ãîëîâíå, çà
ñïðèÿííÿ ó ïðèäáàíí³ çåìë³
ï³ä äèïëîìàòè÷íå Ïîñîëü-
ñòâî Âàòèêàíó. “Ñâÿòèé ïðå-
ñòîë â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó õî-
ò³â áè ìàòè ó Êèºâ³ ñâîº ïî-
ñîëüñòâî. Àäæå öå îäèí ³ç
íàéá³ëüøèõ õðèñòèÿíñüêèõ
öåíòð³â Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Ó
âàø³é êðà¿í³ á³ëüøå ïðàâî-
ñëàâíèõ ëþäåé, àëå ÿ ïåâåí,
ùî ìîæíà îáºäíàòè çóñèëëÿ
äëÿ ï³äòðèìêè äóõîâíîñò³ íà-
ö³¿”,— ñêàçàâ Àïîñòîëüñüêèé
Íóíö³é. Â³í çàçíà÷èâ, ùî îò-
ðèìàííÿ çåìë³ ï³ä ïðåäñòàâ-
íèöòâî Âàòèêàíó ìàòèìå íå

ëèøå äèïëîìàòè÷íå, à é ñó-
ñï³ëüíå çíà÷åííÿ. “ß äóøåþ
³ ñåðöåì ï³äòðèìóþ âàøó
ïðèñóòí³ñòü íà íàø³é áëàãî-
ñëîâåíí³é çåìë³”,— ñêàçàâ
ìåð Êèºâà. Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé â³äçíà÷èâ ³ òîé
ôàêò, ùî çåìåëüíó ä³ëÿíêó
Âàòèêàí ãîòîâèé ïðèäáàòè çà
âèñîêîþ ö³íîþ, ùî ñòàíå âà-
ãîìèì âëèâàííÿì äî áþäæå-
òó ì³ñòà.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñêà-
çàâ, ùî ïàì’ÿòàº ³ñòîðè÷íèé
â³çèò Ïàïè Ðèìñüêîãî ²îàííà
Ïàâëà ²² ³ ðàäèé áóâ áè áà÷è-
òè â Êèºâ³ íèí³øíüîãî ïîíòè-

ô³êà. “ß äóæå ïîâàæàþ õðèñ-
òèÿíñüê³ ïîçèö³¿ ³ â÷èíêè íè-
í³øíüîãî Ïàïè. Ïåðåäàéòå
Éîìó çàïðîøåííÿ â³äâ³äàòè
íàøå ì³ñòî. ß îñîáèñòî ãîòî-
âèé çóñòð³òè éîãî â àåðîïîð-
òó”,— çàçíà÷èâ ìåð.

Â³í òàêîæ çàïðîïîíóâàâ êà-
òîëèöüê³é öåðêâ³ äîëó÷èòèñÿ
äî ñòîëè÷íèõ ïðîãðàì áëàãî-
ä³éíèöòâà. “Ó íàñ ÷è íå íàé-
ìàñøòàáí³ø³ ïðîãðàìè áëà-
ãîä³éíîñò³ â ªâðîï³. ª ¿äàëü-
íÿ äëÿ áåçïðèòóëüíèõ ëþäåé,
áóäèíêè äëÿ ä³òåé-ñèð³ò, öåí-
òðè ðåàá³ë³òàö³¿ íàðêîçàëåæ-
íèõ. Öèì ëþäÿì äóæå äîðå÷-

íà ³ äóõîâíà ï³äòðèìêà”,—
ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Ùå ìåð ïîïðîñèâ, àáè êàòî-
ëèöüêå äóõîâåíñòâî ïîìîëè-
ëîñÿ çà Êàáì³í, àäì³í³ñòðà-
ö³þ Ïðåçèäåíòà, Þë³þ Òèìî-
øåíêî, Â³êòîðà Þùåíêà,
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à, âñ³ ïîë³-
òè÷í³ ñèëè Óêðà¿íè ³ íàâ³òü
êîìóí³ñò³â, ÿê³ íà÷åáòî íå â³-
ðÿòü ó Áîãà. Ñàì ìåð ââàæàº,
ùî áåç â³ðè â Ãîñïîäà í³÷îãî
õîðîøîãî çðîáèòè íå ìîæíà.
Íàîñòàíîê ïðåäñòàâíèê Âà-
òèêàíó âðó÷èâ Ëåîí³äó ×åð-
íîâåöüêîìó îðäåí Áåíåäèêòà
XVI
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Ó Êè¿âðàä³ ïåðåì³ã 
ïîïóë³çì
Îïîçèö³ÿ ç³ðâàëà ó÷îðàøíº çàñ³äàííÿ

Ó÷îðàøíº çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ðîçïî÷à-
ëîñÿ ì³òèíãîì ï³ä ñò³íàìè ìåð³¿, ÿêèé
ñïðîâîêóâàâ çàòîðè íà äîðîãàõ, îñîáëè-
âî ó öåíòð³. Ïðåäñòàâíèêè á³çíåñó âèìà-
ãàëè â³ä ñòîëè÷íî¿ âëàäè çàòâåðäèòè íî-
â³ ïðàâèëà âñòàíîâëåííÿ ÌÀÔ³â. Ïëàíó-
âàëîñÿ, ùî íà ñåñ³¿ äåïóòàòè çàòâåðäÿòü
ñïðîùåíó ïðîöåäóðó â³äêðèòòÿ âëàñíî¿
ñïðàâè, îòðèìàííÿ äîçâîë³â ÷åðåç òàê çâà-
íå ºäèíå â³êíî. Äëÿ ïðèøâèäøåííÿ ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåì ï³äïðèºìö³â õîò³ëè òà-

êîæ ñòâîðèòè “ãàðÿ÷ó” ë³í³þ. Òàêîæ àí-
òèêðèçîâèìè çàõîäàìè ïåðåäáà÷àëîñÿ çà-
ïðîâàäèòè ìîðàòîð³é àæ äî 2011 ðîêó íà
â³äðàõóâàííÿ ïàéîâèõ âíåñê³â äî ñòîëè÷-
íîãî áþäæåòó. Îäíàê ÷åðåç ïîë³òèêàí-
ñòâî ï³äïðèºìö³ òàê ³ çàëèøèëèñÿ íåïî-
÷óòèìè. ¯õí³ ïðîáëåìè â³äìîâèëèñÿ ðîç-
â’ÿçóâàòè äåïóòàòè-îïîçèö³îíåðè. Òàê,
äâ³÷³ ï³ñëÿ ïåðåìîâèí òà êîíñóëüòàö³é ó
ñåñ³éí³é çàë³ â³äìîâèëèñÿ ðåºñòðóâàòèñÿ
ïðåäñòàâíèêè Áëîêó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, Áëî-

êó Þë³¿ Òèìîøåíêî, Áëîêó Ëèòâèíà òà
Êàòåðèí÷óêà.

“Ï³ñëÿ á³ëüø í³æ ð³÷íî¿ êîíñòðóêòèâ-
íî¿ ðîáîòè ì³ñüêî¿ ðàäè ïîë³òèêà çíîâó
ïîâåðíóëàñÿ äî ñåñ³éíî¿ çàëè,— êîíñòà-
òóâàâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé.—
Íà íàøå ð³øåííÿ ïðî ñïðîùåííÿ ñèñòå-
ìè ðîáîòè ÌÀÔ³â î÷³êóâàëè òèñÿ÷³ ï³ä-
ïðèºìö³â. Îäíàê, ïîïðè ïðîïîçèö³þ â³ä-
êðèòè çàñ³äàííÿ ³ ðîçïî÷èíàòè ðîáîòó,
äåïóòàòè îêðåìèõ ôðàêö³é äâ³÷³ íå ðåºñ-
òðóâàëèñÿ, çðèâàëè çàñ³äàííÿ ³ ïðèêðè-
âàëè òàê³ ñâî¿ ä³¿ ïîë³òè÷íèìè çàÿâàìè”.
Ïàí Äîâãèé äîäàâ, “çàì³ñòü òîãî, ùîá
ïðàöþâàòè òà óõâàëþâàòè ð³øåííÿ, ùî
ïîòð³áí³ êèÿíàì, äåÿê³ ôðàêö³¿ äåìîí-
ñòðóâàëè æèòåëÿì ì³ñòà ñâîþ ïîë³òè÷íó
ïîïóë³ñòñüêó ïîçèö³þ”. ßê ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè â³í ïîîá³öÿâ íå äîïóñòèòè ïîâòîð-
íîãî ïåðåòâîðåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî îðãà-
íó ñòîëèö³ â ïîë³òè÷íèé. “ß íàìàãàòèìó-
ñÿ ïåðåêîíàòè âñ³ ôðàêö³¿, ùîá âîíè ïî-
âåðíóëèñÿ äî êîíñòðóêòèâíî¿ ðîáîòè”,—
çàïåâíèâ Îëåñü Äîâãèé

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Попри переповнений порядо денний, чорашнє засідання Київради
та і не відб лося. Працювати для иян не захотіла опозиція, двічі
відмовившись реєстр ватися в сесійній залі. Політи анство повер-
н лося в сесійн зал вперше після більш ніж річної онстр тивної
роботи, онстат вав се ретар Київради Олесь Дов ий. Він додав,
що робитиме все можливе, аби найближчим часом вирішити набо-
лілі питання иян, що мітин вали під стінами мерії.
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Âîëîäèìèð ÏËÀÒÎÍÎÂ: “Ïðî ä³ÿëüí³ñòü ìåðà
ìàþòü ñóäèòè ñàì³ êèÿíè. 
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî âîíè îáðàëè
äâ³÷³”
Голова Мос овсь ої місь-
ої д ми в е с люзивном
інтерв'ю "Хрещати " оці-
нив робот иївсь ої вла-
ди та порадив, на чом
е ономити в мовах ри-
зи.

— ßê âè îö³íþºòå ð³âåíü íèí³ø-
íüîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Êèºâà ç
Ìîñêâîþ?

— ßê äóæå ö³êàâèé. ßêùî âçÿ-
òè îñòàíí³é ïåð³îä àêòèâíî¿ ðî-
áîòè, òî â íàñ óæå ï³äïèñàíî äâà
ïðîòîêîëè ïðî ñï³âïðàöþ. Ïî-
ñò³éíî â³äáóâàþòüñÿ ð³çí³ çàõî-
äè. Ïðèì³ðîì, ó ðàìêàõ íèí³ø-
íüîãî â³çèòó ìè âðó÷èëè ì³æíà-
ðîäíó ë³òåðàòóðíó ïðåì³þ ³ìåí³
Þð³ÿ Äîëãîðóêîãî. Òàêîæ çà-
ïëàíîâàíî çóñòð³÷ ç ìåðîì Êè-
ºâà Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì,
çãîäîì ïðèéìàòèìåìî éîãî â
íàñ. Íàäàë³ ðîçâèâàòèìåìî ò³ñ-
í³øå ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ äåïó-
òàòàìè Ìîñêîâñüêî¿ äóìè òà Êè-
¿âðàäè.

— Âè ÿê êîëåãà, ïåâíî, ïðèñê³ï-
ëèâî ñïîñòåð³ãàºòå çà ðîáîòîþ
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Íàñê³ëü-
êè éîãî ³í³ö³àòèâè åôåêòèâí³?

— Ïî-ïåðøå, ïðî ä³ÿëüí³ñòü
ìåðà ìàþòü ñóäèòè êèÿíè. ßê
ìåí³ â³äîìî, Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî îáðàëè äâ³÷³, ïðè÷îìó á³ëü-
ø³ñòþ ãîëîñ³â. À ïî-äðóãå, ÿ
çíàþ éîãî ä³ÿëüí³ñòü â îðãàíàõ
ïðîêóðàòóðè, ³ â ìåíå, ³ â ìî¿õ
êîëåã, êîòð³ òåæ çíàþòü êè¿â-
ñüêîãî ìåðà, â³äãóêè ëèøå ïîçè-
òèâí³.

— ßê³ ³í³ö³àòèâè ÷è íàïðÿìêè
ñï³âïðàö³ ïëàíóºòå ðîçâèâàòè?

— Çàãàëîì ââàæàþ, ùî âëàäà
ïðàöþº, àáè ñòâîðèòè óìîâè äëÿ

âèã³äíî¿ ñï³âïðàö³ æèòåë³â îáîõ
íàøèõ ì³ñò. Çâ'ÿçîê öåé º — ëþ-
äè ë³òàþòü, ¿çäÿòü íà ïîòÿãàõ,
çàéìàþòüñÿ á³çíåñîì òà âêëàäà-
þòü ãðîø³. Ðîñ³ÿ ïîñ³äàº ó ñâ³ò³
øîñòó ñõîäèíêó çà ð³âíåì åêîíî-

ì³÷íî¿ ñï³âïðàö³. Òîæ ðîáîòà
ïë³äíà, à ìàêñèìàëüíî åôåêòèâ-
íîþ âîíà áóäå çà âèñîêîãî ð³âíÿ
ïåðåìîâèí. Ïîòð³áíî á³ëüøå
ñï³ëêóâàííÿ, ïðè÷îìó áåç áóäü-
ÿêèõ ïåðåêëàäà÷³â, ïîñåðåäíèê³â.

— Òîáòî çàâäàííÿ âëàäè çâîäè-
òèìåòüñÿ äî çàáåçïå÷åííÿ ìàêñè-
ìàëüíî êîìôîðòíèõ óìîâ á³çíåñó?

— Çâ³ñíî, ³ ò³ëüêè òàê. Âëàäà
òàêîæ íàñàìïåðåä ìàº ÷óòè, ùî
ïîòð³áíî ëþäÿì.

— Íèí³ ÿê ó âàñ, òàê ³ â íàñ —
êðèçà. ßêèõ çàõîä³â äëÿ çìåíøåí-
íÿ ¿¿ âïëèâó âæèâàº Ìîñêâà, òà
ùî ïîðàäèòå Êèºâó?

— Ïî-ïåðøå, ìè ñêîðî÷óºìî
ðåàëüí³ âèäàòêè ç ïðèáóòê³â, ÿê³
ñïðàâä³ çìåíøèëèñÿ. Ïî-äðóãå,
ìàêñèìàëüíî íàìàãàºìîñü çàáåç-
ïå÷èòè ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñå-
ëåííÿ. À ïî-òðåòº, äîïîìàãàºìî
á³çíåñó, íàñàìïåðåä äð³áíîìó òà
ñåðåäíüîìó. Öå ãîëîâí³ ñêëàäîâ³
ïðîãðàì, ÿê³ ìè ðåàë³çóºìî â
Ìîñêâ³.

— Êè¿âñüêèé áþäæåò öüîãî ðî-
êó ñêîðîòèâñÿ íà 8 ì³ëüÿðä³â ãðè-
âåíü. ßêà ñèòóàö³ÿ ç íàïîâíåííÿì
ìîñêîâñüêî¿ ñêàðáíèö³? ×è äîâå-
ëîñÿ ïåðåãëÿäàòè ïð³îðèòåòè?

— ßêùî ïîð³âíþâàòè 2008 ð³ê
³ç íèí³øí³ì, òî áþäæåò ó íàñ íå
çìåíøèâñÿ, à çá³ëüøèâñÿ, àëå íå
íà ñò³ëüêè, ÿê î÷³êóâàëè. Â óìî-
âàõ êðèçè ñóìè íàäõîäæåíü ³ âè-
äàòê³â ñêîðîòèëèñÿ. Ç ìèíóëîãî
âåðåñíÿ äî ãðóäíÿ ìè ïîáà÷èëè,
ùî â³äáóâàºòüñÿ, òîìó ïðèéíÿëè
ìàêñèìàëüíî ðåàëüíèé áþäæåò.

— Ùî ïîðàäèòå Êèºâó ðîáèòè,
íà ÷îìó åêîíîìèòè?

— Òðåáà ïðîñòî ïðàöþâàòè, ³
á³ëüøå í³÷îãî. Ïîñò³éíî òðåáà
øóêàòè íîâ³ âèõîäè, íîâ³ âàð³-
àíòè. ß ââàæàþ, ùî öå é àêòèâ-
íà ñï³âïðàöÿ ì³æ íàøèìè ì³ñòà-
ìè òà äåðæàâàìè. Îêðåì³ ³íâåñ-
òèö³éí³ ïðîåêòè ìè ñêîðîòèëè.
Òàê áè ìîâèòè, æèðîê çíÿëè.
Ñêîðî÷óºìî é ðîáîòó àïàðàòó,
ïðèì³ðîì, âèäàòêè íà â³äðÿäæåí-
íÿ ³ íàâ³òü íà ïàï³ð. Íèí³ âñ³ äî-
êóìåíòè ç äâîõ áîê³â äðóêóºìî,
àáè çàîùàäèòè

Розмовляла Натал а МАКОГОН,
"Хрещати "

Óæå ç ñåðåäèíè ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ â ñòî-
ëèö³ ðîçïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè ïàðêîìàòè
íîâîãî ïîêîë³ííÿ. Ïðèñòðî¿ í³ìåöüêîãî âè-
ðîáíèöòâà ìàþòü àáñîëþòíî ³íøèé âèãëÿä
³ ñóòî ñïåö³àëüíå ïðèçíà÷åííÿ. Âîíè ïðèé-
ìàþòü ëèøå îïëàòó çà ïàðêóâàííÿ. Íàãàäà-
ºìî, ùî ïàðêîìàòè ñòàðîãî çðàçêà çä³éñíþ-
âàëè ùå é îïëàòó ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó, ðîç-
áëîêóâàííÿ êîë³ñ, ïîäîâæåííÿ ïîñëóãè ïàð-
êóâàííÿ.

ßê ðîçïîâ³ëà çàñòóïíèê äèðåêòîðà êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñ” ²ðèíà Äîãàäàºâà, ñüîãîäí³ íî-
â³ ïàðêîìàòè âæå ïðàöþþòü ïîáëèçó äâîõ
ñòîëè÷íèõ ðèíê³â. ×îòèðè ïðèñòðî¿ âñòà-

íîâëåíî á³ëÿ Âîëîäèìèðñüêîãî ðèíêó ³
3 — á³ëÿ Æèòíüîãî. Òàê³ ñàì³ ïðèñòðî¿
âñòàíîâëÿòü á³ëÿ Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿
àêàäåì³¿.

Í³ìåöüê³ âèðîáíèêè çì³íèëè íå ëèøå
ôóíêö³îíàëüí³ñòü, à é çîâí³øí³é äèçàéí
àïàðàò³â. Êð³ì òîãî, áóëî âðàõîâàíî ÷èñ-
ëåíí³ ñïðîáè ïîøêîäèòè ïðèñòðî¿, òîìó
ö³ ïàðêîìàòè ìàþòü ñïåö³àëüíèé ïîñè-
ëåíèé çàõèñò â³ä âàíäàë³â. Ñüîãîäí³ ïàð-
êîìàòè íîâîãî çðàçêà ïðàöþþòü ïîêè ùî
â òåñòîâîìó ðåæèì³. Ïîïèò íà ¿õ ïîñëó-
ãè ùîäíÿ çðîñòàº, òà é îáõîäÿòüñÿ âîíè
äåøåâøå, òîìó 500 ïàðêîìàò³â ó âñ³é ñòî-
ëèö³ îáîâ’ÿçêîâî âñòàíîâëÿòü

Ïîðÿäîê íà ïàðêìàéäàí÷èêàõ
íàâîäèòèìóòü “í³ìö³”
Ó ñòîëèö³ ðîçïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè åêîíîìí³ ïðîòèâàíäàëüí³ ïàðêîìàòè
Îêñàíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У столиці розпочали встановлювати пар омати ново о по оління. По-
и що вони працюють тестовом режимі, але вже всти ли заре о-
менд вати себе я зр чні й е ономні. Незабаром план ють станови-
ти 500 та их пристроїв, що ви отовлені Німеччині та пристосовані
до вітчизняних мов е спл атації.
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Õî÷à çëèäåíí³ñòü ³ á³äí³ñòü º
áîãîóãîäíèìè ñïðàâàìè, êàï³òà-
ë³çì òàêîæ áóâ ñôîðìîâàíèé íà
´ðóíò³ ñâÿùåííîãî Ïèñàííÿ. Òàê
ââàæàº ïàñòîð Ñàíäåé. Áàãàòî õòî
ìîæå çàïåðå÷èòè, ùî âåðáëþäó
ëåãøå ïðîéòè ÷åðåç âóøêî ãîëêè,
àí³æ áàãàò³é ëþäèí³ ïîòðàïèòè
äî ðàþ. Íàñïðàâä³, öþ ñåíòåíö³þ
âàðòî òëóìà÷èòè â òîìó ñåíñ³, ùî
éäåòüñÿ ïðî ëþäåé, ÿê³ ñïîä³âàþ-

òüñÿ, ùî áàãàòñòâî ìîæå çàì³íè-
òè ¿ì äóøó ³ çàáåçïå÷èòè óñ³ áëà-
ãà.

Òîáòî éäåòüñÿ íàâ³òü íå ïðî
ëþäåé ³ç ñòàòêàìè, à ïðî òèõ áåç-
äóõîâíèõ îñ³á, ÿêèì áàãàòñòâà ³
ñòàòêè çàì³íþþòü óñ³ äóìêè ³ áà-
æàííÿ.

Ïðèìíîæåííÿ ñòàòê³â, çàðîá-
ëÿííÿ ãðîøåé íå º ÷èìîñü ïîãà-
íèì äëÿ ëþäåé, àáè ¿ì ãðîø³ é

áàãàòñòâî çàì³íèëè äóõîâí³ñòü,
Öàðñòâî Áîæå. Íàâïàêè, áàãàò-
ñòâî ïðèìíîæóº çìîãó ëþäèíè
äîïîìîãòè áëèæíüîìó. Ñòàòêè ³
áàãàòñòâî º ìîðàëüíîþ ñïðàâîþ
íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè âîíè çá³ëü-
øóþòü ìîæëèâîñò³ äîïîìàãàòè
áëèæíüîìó.

Ïèòàííÿ ïðî òå, ÷îìó áàãàòî
ëþäåé, éìîâ³ðíî, âòðàòèëè ñâî¿
ãðîø³, âêëàâøè ¿õ ó êîìïàí³þ
“Ê³íãç êåï³òàë”, âèð³øèëîñÿ çà
êàâîþ â Äìèòðà Äæàíã³ðîâà
ïðîñòî. Ïàñòîð ï³äòâåðäèâ, ùî
äåÿê³ ïðàâîâ³ðí³ öåðêâè ðèçèê-
íóëè ³ ïðîãðàëè. Öå ñïðàâä³ ïðè-
êðà ñèòóàö³ÿ, ïðîòå öå íå îçíà-
÷àº, ùî áóäü-õòî, ³ íàñàìïåðåä
ïðîïîâ³äíèê, â÷èíèëè ùîñü ïðî-
òèçàêîííå. Ïàñòîð ðîçïîâ³â ïðî
íàâ³òü íå äåñÿòêè, à ñîòí³ ñâ³ä-
÷åíü òîãî, ÿê â³í òà ³íø³ ïàñòî-
ðè çàñòåð³ãàëè â³ä íåîáà÷íèõ êðî-
ê³â ë³òí³õ ëþäåé, êîòð³ áóëè ëàä-
í³ çàñòàâèòè ð³çíèì ³íâåñòèö³é-

íèì ôîíäàì ñâîº æèòëî — ºäè-
íèé ¿õí³é àêòèâ. Îäíàê, ïîïðè
íàÿâí³ ïðèêð³ åï³çîäè, öåðêâà
çðîáèëà êèÿí áàãàòøèìè, õî÷à á

òîìó, ùî òèñÿ÷³ ëþäåé ðîçïî÷à-
ëè ñâ³é óñï³øíèé á³çíåñ ï³ñëÿ
â³äâ³äóâàíü ïðîïîâ³äåé ïàñòîð³â
“Ïîñîëüñòâà Áîæîãî”

Ïàñòîð çàñòóïèâñÿ çà áàãàòñòâî
Ñàíäåé Àäåëàäæà ñïðîñòóâàâ ÷óòêè ïðî ñâîº çàòðèìàííÿ, ç’ÿâèâøèñü 
ó ïåðåäà÷³ Äìèòðà Äæàíã³ðîâà
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

У серед остем передачі "Вечірня ава з Дмитром
Джан іровим" б в старший пастор цер ви "Посольство
Боже" Сандей Аделаджа. Попри весь ажіотаж нав оло
персони пастора, співрозмовни и не поспіхом і по с ті
об оворили детально питання, чи справді ба атство є
"небо о одною справою", я це тл мачать дея і
"знавці", отрі дізнаються про християнсь і істини ли-
ше з б льварних азет.

Àíàòîë³é ÂÅÐØÈÃÎÐÀ: “Óòðèìóâàòè ñïåö³àë³ñò³â 
íà íåëåãê³é ðîáîò³ ó ñëóæá³ øâèäêî¿ 
äîïîìîãè äàþòü çìîãó ëèøå äîïëàòè ç áþäæåòó”

— Àíàòîë³þ Âàñèëüîâè÷ó, ùîðî-
êó ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ â ñòîëèö³
çðîñòàº, à ÷è çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü
áðèãàä?

— Ó Êèºâ³ ä³º 15 ï³äñòàíö³é, ÿê³
îõîïëþþòü âñ³ ðàéîíè, òà îäèí òå-
ðèòîð³àëüíèé öåíòð åêñòðåíî¿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè. Âäåíü ïðàöþþòü
155 áðèãàä øâèäêî¿ äîïîìîãè, à
âíî÷³ 97. Òîä³ ÿê ó Âàðøàâ³ ÷è Áó-
äàïåøò³ ¿õ çíà÷íî ìåíøå, ïðèáëèç-
íî 40—50, à â Ïðàç³ ¿õ âçàãàë³ 15,
ó Â³äí³ — 17.

— Ñê³ëüêè çàãàëîì ðåºñòðóºòå âè-
êëèê³â òà âè¿çä³â ³ ñê³ëüêè ç íèõ “õî-
ëîñòèõ”, òîáòî ÷åðåç æàðòè õóë³ãà-
í³â?

— Ùîäîáè ô³êñóºìî â ñåðåäíüî-
ìó 1200—1600 âèêëèê³â, íàéá³ëü-
øå ó âå÷³ðí³ ãîäèíè. Ãîñï³òàë³çó-
ºìî 450—800 ïàö³ºíò³â. À îñü çâåð-
íåíü íàäõîäèòü â³ä 9 äî 11 òèñÿ÷.
Çäåá³ëüøîãî ö³êàâëÿòüñÿ, ÿê âæè-
âàòè ë³êè, äå º íàéáëèæ÷èé ñòîìà-
òîëîã³÷íèé ïóíêò.

— ×è áàãàòî íàäõîäèòü ñêàðã äî
Ñàll-öåíòðó íà ðîáîòó ì³ñüêî¿ ñòàí-
ö³¿ øâèäêî¿ äîïîìîãè?

— Åï³çîäè÷íî ñêàðæàòüñÿ. Äåõ-
òî ç ïàö³ºíò³â ââàæàº, ùî, êîëè
ïîë³êë³í³êà çàêðèòà àáî éòè òóäè
íåìàº áàæàííÿ, òî ö³ ôóíêö³¿ ìàº
âèêîíóâàòè “Øâèäêà äîïîìîãà”.
Íàð³êàþòü íà òå, ùî áóëà òåìïå-
ðàòóðà ÷è áîë³ëà ãîëîâà, à äîïîìî-
ãè íå íàäàëè. Àëå æ äëÿ öüîãî º
ä³ëüíè÷èé ÷è ñ³ìåéíèé ë³êàð. Áó-
âàº, ùî é ë³êàð â³äâ³äóº, ³ ìè ïðè-
¿çäèìî, à õâîðèé îäíàê íå âèêîíóº
íàñòàíîâ. Çäåá³ëüøîãî öå ë³òí³ ëþ-
äè, ³ ¿õ âàæêî ïåðåêîíàòè. Îäíà
æ³íêà ïðîòÿãîì 20 äí³â âèêëèêàëà
äîïîìîãó 49 ðàç³â. ² òàêèõ âèêëè-

ê³â ìàéæå 40 %. Äî òîãî æ íàøà
ñëóæáà â ì³ñò³ íå îäíà — º ÷åðãî-
â³ ïóíêòè íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè
äëÿ äîðîñëèõ ³ ä³òåé, òðàâìàòîëî-
ã³÷í³, îôòàëüìîëîã³÷í³, îïðàíòîëî-
ã³÷í³, ñòîìàòîëîã³÷í³ ïóíêòè. Ñêà-
æ³ìî, êîëè â îäíîãî ç óêðà¿íñüêèõ
òóðèñò³â â ªãèïò³ ï³äâèùèâñÿ àð-
òåð³àëüíèé òèñê, âèêëèê ë³êàðÿ
îá³éøîâñÿ éîìó â 130 ºâðî. Öå ïè-
òàííÿ âðåãóëþâàòè äîâîë³ ñêëàä-
íî. Íàâåñòè ëàä äîïîìîæå õ³áà ùî
çàïðîâàäæåííÿ ñòðàõîâî¿ ìåäèöè-
íè ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ãðîìàäÿí çà
ñâîº çäîðîâ’ÿ.

— Ñòîëè÷íà “Øâèäêà äîïîìî-
ãà” — îäèí ç íåáàãàòüîõ ï³äðîçä³ë³â,
ÿêèé íå ââ³éøîâ äî ïåðåë³êó òèõ, äå
íàäàâàòèìóòü ïëàòí³ ïîñëóãè. Ìîæ-
ëèâî, íàñòàëà ÷åðãà ³ âàì ¿õ çàïðî-
âàäèòè?

— Çã³äíî ç Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà-
¿íè, íàäàííÿ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè º áåçïëàòíèì. Õî÷à çà
âèêëèê “øâèäêî¿” áåç ïîòðåáè
ìîæíà áóëî á áðàòè ãðîø³. Àäæå º
êîäåêñ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³, àëå í³õòî öèì íå çàéìà-
ºòüñÿ. Íà ìîþ äóìêó, çàïðîâàäæó-
âàòè ïëàòí³ ïîñëóãè äëÿ íàñ çàðà-
íî, áî ³ç “Øâèäêîþ äîïîìîãîþ”
òîä³ ïîñò³éíî ñóäèòèìóòüñÿ íåâäî-
âîëåí³.

— Ñê³ëüêè êîøò³â ùîðîêó âèä³ëÿ-
þòü äëÿ ïîòðåá âàøî¿ ñòàíö³¿ ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó?

— Òîð³ê íàì ì³ñòî âèä³ëèëî
á³ëüø ÿê 70 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Íèí³øíüîãî ðîêó öèôðà äåùî
á³ëüøà. Àëå æ ³ âèòðàòè çðîñëè,
ïîäîðîæ÷àëè ìåäèêàìåíòè, ïàëü-
íå. Ëåâîâó ÷àñòêó êîøò³â ïåðåä-
áà÷åíî íà çàðîá³òíó ïëàòó. Äî òî-

ãî æ ó ì³ñò³ º ðàéîíè, äå ïîòð³á-
íî òåðì³íîâî áóäóâàòè íîâ³ ï³ä-
ñòàíö³¿. Òîìó ñòîëè÷íà ì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³ÿ ïðèéíÿëà Ïðîãðà-
ìó ðîçâèòêó ñëóæáè øâèäêî¿ òà
íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
íà 2007—2010 ðîêè. Äîêóìåíòîì
ïåðåäáà÷åíî ñïîðóäæåííÿ ñó÷àñ-
íèõ ï³äñòàíö³é íà Îñîêîðêàõ, íà
òåðèòîð³¿ ë³êàðí³ ¹ 6 â ìåäì³ñòå÷-
êó, â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, ðå-
êîíñòðóêö³þ öåíòðàëüíî¿ äèñïåò-
÷åðñüêî¿. Äî ñëîâà, â³äïîâ³äíèé
ïóíêò º ³ â ïðîãðàì³ ï³äãîòîâêè
Êèºâà äî ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâ-
ðî-2012.

— Ó äåÿêèõ ÇÌ² ç’ÿâèëàñÿ ³í-
ôîðìàö³ÿ ùîäî îáìåæåííÿ ë³ì³òó
ïàëüíîãî äëÿ ìàøèí “Øâèäêî¿ äî-
ïîìîãè”, ÷åðåç ùî çíà÷íî ñêîðîòè-
ëàñÿ ê³ëüê³ñòü âè¿çä³â. ×è òàê öå íà-
ñïðàâä³?

— Óñ³ ìàøèíè âè¿æäæàëè â÷àñ-
íî, ïåðåáî¿â íå áóëî. Ñëóæáà ïðà-
öþº â çâè÷íîìó ðåæèì³, òîæ í³-
ÿêèõ çì³í íå ñòàëîñÿ.

— À ÷è áóëè âèïàäêè, êîëè ÷åðåç
çàòîðè íà äîðîãàõ ÷è íåâèõîâàí³ñòü
âîä³¿â áðèãàäè íåâ÷àñíî ïðèáóâàëè
íà âèêëèê, ùî ïðèçâîäèëî äî ñìåð-
ò³ õâîðîãî?

— Çàçâè÷àé ìè ïðè¿çäèìî íà âè-
êëèê çà 7 õâèëèí. Òðàïëÿºòüñÿ, ùî
òðèâàëèé ÷àñ äîâîäèòüñÿ ñòîÿòè â
çàòîðàõ, áî í³õòî ç âîä³¿â íå õî÷å
ïðîïóñòèòè “øâèäêî¿”, íàâ³òü ³ç
ñèðåíîþ. ×åðåç öå ³ ïîëîãè äîâî-
äèëîñÿ ïðèéìàòè â äîðîç³. Ìîæó
ïðèãàäàòè îäèí-äâà âèïàäêè, êî-
ëè áðèãàäà ïðè¿õàëà çàï³çíî. Òà é
íå ÷åðåç ïðîáêè, à òîìó, ùî õâî-
ðîáà áóëà çàäàâíåíîþ. Íàâ³òü ÿê-
áè áðàãàäà ïðèáóëà â÷àñíî, äîïî-
ìîãòè âæå í³÷èì áè íå çìîãëè.

— Â÷àñíî ïðèáóòè íà âèêëèê, ìà-
áóòü, çàâàæàþòü ³ çàìêíåí³ íàãëóõî
áðàìè âîð³ò, ðîçðèòòÿ, â³äñóòí³ñòü
³íôîðìàö³éíèõ òàáëè÷îê òà íîìåð³â
áóäèíê³â?

— Òàê. Äî òîãî æ ÷àñòî ë³ôòè
ïîëàìàí³, ó ï³ä’¿çäàõ íåìàº ñâ³òëà.
À ñåðåä ïåðñîíàëó ñòàíö³¿ øâèäêî¿

äîïîìîãè — 65 æ³íîê. Äîøêóëÿ-
þòü ³ íåäáàëî ïðèïàðêîâàí³ àâò³â-
êè á³ëÿ ïàðàäíèõ. Ùîäî ³íôîðìà-
ö³éíèõ ïîêàæ÷èê³â, òî ¿õ äóæå
øâèäêî çðèâàþòü õóë³ãàíè. Òîáòî
òóò óñå çàëåæèòü â³ä ñàìèõ êèÿí,
êóëüòóðè.

— ßê îíîâëþºòüñÿ ïàðê “øâèä-
êèõ äîïîìîã”?

— Íàì îá³öÿþòü ¿õ ïîâí³ñòþ ïî-
ì³íÿòè. Çàãàëîì ì³ñòî çàêóïîâóº
ñó÷àñí³ ìàøèíè ³íîçåìíîãî âèðîá-
íèöòâà, áî â Óêðà¿í³ é äîñ³ íå
ïðèéíÿòî ì³æíàðîäíîãî ñòàíäàð-
òó äëÿ ñïåö³àëüíèõ ñàí³òàðíèõ àâ-
ò³âîê. Äëÿ ïîòðåá øâèäêî¿ äîïîìî-
ãè ìàþòü áóòè àâòîìîá³ë³ êëàñó
“Ñ”, äëÿ íåâ³äêëàäíî¿ — êëàñó
“Â”, äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ õâî-
ðèõ — êëàñó “À”.

— Ïðàö³âíèêè âàøî¿ ñëóæáè íà-
äÿãëè íîâó ôîðìó, ÿêà íå ïðîìîêàº
³ â ïîëóì’¿ íå ãîðèòü?

— Òàê. Ôîðìà ³ ñïðàâä³ âîãíå-
ñò³éêà òà âîäîíåïðîíèêíà, ÷åðâî-
íîãî êîëüîðó, â³ò÷èçíÿíîãî âèðîá-
íèöòâà. Õî÷à áóëî ÷èìàëî ïðîòèâ-
íèê³â, êàçàëè, ùî ÷åðâîíèé âè-
êëèêàº àãðåñ³þ. Àëå æ ñàìå òàêî-
ãî êîëüîðó îäÿã ó ïîëÿê³â, ³òàë³é-
ö³â, óãîðö³â ³ íàâ³òü â àìåðèêàíö³â,
æîäíî¿ ïðîáëåìè ç öèì íå âèíè-
êàº.

— ßê ñëóæáà çàáåçïå÷åíà ìåäèêà-
ìåíòàìè, ÿê³ íèí³ äóæå ïîäîðîæ÷à-
ëè?

— Íà ñüîãîäí³ áðèãàäè “Øâèä-
êî¿ äîïîìîãè” ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷å-
í³ ìåäèêàìåíòàìè, îáëàäíàííÿì.
ªäèíå, ùî ëèøå íà 85 â³äñîòê³â
óêîìïëåêòîâàí³ ôàõ³âöÿìè. Àëå öå
ïðîáëåìà íå ò³ëüêè Êèºâà ÷è
Óêðà¿íè, à âñüîãî ñâ³òó. Áî í³õòî
íå õî÷å ïðàöþâàòè â ìåäèöèí³ íà
òàê³é âàæê³é ðîáîò³ — â áðèãàä³
øâèäêî¿ äîïîìîãè, ä³ëüíè÷íèìè
ë³êàðÿìè òà ìåäè÷íèìè ñåñòðàìè,
áî íàâàíòàæåííÿ âåëèêå, à çàðïëà-
òà ìàëåíüêà. Îäíàê ì³ñüêà âëàäà
âñòàíîâèëà äîïëàòó ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó â ðîçì³ð³ 50 â³äñîòê³â, ùî
äàº çìîãó óòðèìóâàòè ôàõ³âö³â

Розмовляв Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

Столичній сл жбі швид ої допомо и виповнюється 107
ро ів. За цей час із невелич о о медично о за лад во-
на перетворилася на пот жн ліні . Наразі в системі
е стреної допомо и населенню працюють понад 2,1 ти-
сячі фахівців — лі арів, фельдшерів, диспетчерів, воді-
їв. Попри тр днощі, насамперед фінансові, ці люди ці-
лодобово надають невід ладн медичн допомо тися-
чам иян. Про проблеми сл жби "Хрещати " розповів
оловний лі ар Київсь ої місь ої станції швид ої допо-
мо и та медицини атастроф Анатолій Верши ора.

Ре іональне відділення Фонд державно о майна
У раїни по м. Києв повідомляє про підс м и
приватизації шляхом ви п об’є та р. А

державної власності:
- нежилі приміщення за альною площею 41,4 в. м, розташовані за
адресою: м. Київ, в л. Симирен а, 2/19, літ. А, приватизовані
юридичною особою за 255096,0 рн, в том числі ПДВ— 42 516,0 рн.

Дире ція розроблення зна ів поштової оплати
У раїнсь о о державно о підприємства

поштово о зв’яз “У рпошта”
з 19.06.2009 р. реор анізов ється шляхом перетворення в стр т рні
підрозділи апарат правління У раїнсь о о державно о підприємства
поштово о зв’яз “У рпошта” та виробничі підрозділи Київсь ої місь ої
дире ції У раїнсь о о державно о підприємства поштово о зв’яз
“У рпошта”.

Претензії редиторів приймаються протя ом 2-х місяців з дня
оп блі вання о олошення за адресою: в л. Хрещати , 22, м. Київ-1, 01001.
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Êðåäèòí³
ñòàâêè 
íåðåàëüí³

Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò,
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"
finance@kreschatic.kiev.ua

Чом бан и виставляють
та і висо і редитні став и?

— Ëîã³êó áàíê³ð³â, ÿê³ ï³äâèùóþòü ñòàâ-
êè íà êðåäèòè íàðàç³ ìîæíà çðîçóì³òè: âî-
íè íàìàãàþòüñÿ ïåðåêëàñòè ðèçèêè, ÿê³
ò³ëüêè ìîæëèâ³, ç íåïëàòîñïðîìîæíèõ íà
ïëàòîñïðîìîæíèõ ñâî¿õ êë³ºíò³â. Òîìó, çà
ëîã³êîþ êîìåðö³éíèõ áàíê³â, ÿêùî âè íè-
í³ áåðåòå êðåäèò, òî âè º ïëàòîñïðîìîæíèì
³ âïåâíåíèì ó ñâî¿õ ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñ-
òÿõ: âè ëåãêî ìîæåòå éòè â áàíê³âñüêå â³ä-
ä³ëåííÿ òà ñïëà÷óâàòè êîøòè çà êðåäèòíè-
ìè çîáîâ'ÿçàííÿìè.

Òàêèì ÷èíîì âè ôàêòè÷íî çìóøåí³ ïëà-
òèòè çà íåïëàòîñïðîìîæíèõ áàíê³âñüêèõ
êë³ºíò³â. Òîìó, â ðàç³, ÿêùî ìàºòå ãðîø³ ³
ìîæåòå çà÷åêàòè (âàì òåðì³íîâî íå ïîòð³á-
íî ì³íÿòè ñòàðèé àâòîìîá³ëü íà íîâèé ³ íå
íàñò³ëüêè ãîñòðî ñòî¿òü æèòëîâà ïðîáëåìà),
òî, çâ³ñíî, â áàíêè íèí³ éòè íå òðåáà. ßê-
ùî ó âàñ ïðîáëåìè ç æèòëîì, òî íàðàç³ âè-
ã³äí³øå âèíàéíÿòè ïîìåøêàííÿ â Êèºâ³,
àí³æ êóïóâàòè éîãî â êðåäèò. Àäæå ö³íè íà
îðåíäó ñòîëè÷íèõ êâàðòèð çíà÷íî çíèçè-
ëèñÿ íà ðèíêó íåðóõîìîñò³. Â ñèòóàö³¿ ç àâ-
òîìîá³ëåì, òî êðàùå âçÿòè êîøòè, ÿê³ âè
âæå íàêîïè÷èëè íà êðåäèò, òà ïîêëàñòè ¿õ
â ò³ ñàì³ áàíêè íà äåïîçèòí³ ðàõóíêè ï³ä 20
â³äñîòê³â ð³÷íèõ ó ãðèâí³. Öå íåïîãàíà ñòàâ-
êà, ùî äàñòü âàì çìîãó îòèìàòè íåïîãàíèé
äîõ³ä, à ïîò³ì ³ç íüîãî ìîæíà ô³íàíñóâàòè
âàøó ïîêóïêó. Îñê³ëüêè íàðàç³ êðåäèòí³
ñòàâêè íåðåàëüí³, òîìó éòè äî áàíêó òà êó-
ïóâàòè ùîñü ó êðåäèò º íåâèã³äíèì ³ â öüî-
ìó íåìàº í³ÿêîãî ñåíñó.

ßêùî ìàºòå ïåâí³ ïðîáëåìè ç ãîò³âêîþ,
òî êðàùå ñêîðîòèòè ñâî¿ âèòðàòè òà çàîùà-
äèòè êîøòè íà íåîá´ðóíòîâàíèõ âèòðàòàõ,
çíàéòè êðàùó ðîáîòó äîòè, äîêè áàíêè íå
ïîâåðíóòüñÿ äî êðåäèòíèõ ñòàâîê äîêðèçî-
âîãî ð³âíÿ, êîëè âîíè íàäàâàëè êðåäèòè
ãðîìàäÿíàì çà äîñòóïíèìè ö³íàìè. ß äó-
ìàþ, öå ñòàíåòüñÿ âæå äî ê³íöÿ íèí³øíüî-
ãî ðîêó. Ò³ëüêè òîä³ ìîæíà ãîâîðèòè ïðî
êóï³âëþ ÷îãî-íåáóäü ó êðåäèò, îñê³ëüêè ³ïî-
òå÷í³ êðåäèòè ç³ ñòàâêàìè ï³ä 20 â³äñîòê³â
ð³÷íèõ ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ (ÿêùî êàçà-
òè ïðî ðåàëüí³ ñòàâêè),— öå íåðåàëüí³ ñòàâ-
êè. Âè ïåðåïëà÷óºòå íåéìîâ³ðíó ñóìó, ç îã-
ëÿäó íà çíèæåííÿ ö³í íà íåðóõîì³ñòü ÿê íà
ïåðâèííîìó, òàê ³ íà âòîðèííîìó ðèíêàõ
æèòëà. Îö³íèâøè ñèòóàö³þ íàðàç³, ÿêùî ó
âàñ º ïåâíà íåðóõîì³ñòü, òî êðàùå çàéíÿ-
òèñÿ îáì³íîì æèòëà, à íå êóïóâàòè â êðå-
äèò.

Ïðî òå, ÿê ³ç ì³í³ìàëüíèìè âòðàòàìè äëÿ
ñåáå ïåðåæèòè ô³íàíñîâó êðèçó, ÷èòàéòå â
íàøèõ íàñòóïíèõ êîëîíêàõ
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Êðåäèòè ñòàëè
íåäîñòóïíèìè
×åðåç çíåö³íåííÿ ãðèâí³ ïîçè÷êè ìîæóòü çäîðîæ÷àòè 
ùå íà 10—20 â³äñîòê³â

Життя в редит —
роз іш

ßê ñòàëî â³äîìî "Õðåùàòè-
êó", íà êðåäèòíîìó ðèíêó òðè-
âàº ñêîðî÷åííÿ êðåäèòíèõ
ïðîäóêò³â òà çìåíøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ áàíê³â, ùî íàäàþòü ïî-
çèêè. Òàê, ³ïîòåêó íàðàç³ ìîæ-
íà ïðèäáàòè ëèøå ó "Êðåäèò
ªâðîïà Áàíê" ñòðîêîì íà 5
ðîê³â ï³ä 27,68 % ð³÷íèõ ó
ãðèâí³ ³ç ïåðøèì âíåñêîì —
50 %. Êð³ì òîãî, ï³ëüãîâèé
êðåäèò íà æèòëî íàäàº "Êðå-
äèòïðîìáàíê" ñï³ëüíî ç Äåð-
æàâíîþ ³ïîòå÷íîþ óñòàíîâîþ
ñòðîêîì â³ä ï'ÿòè äî òðèäöÿ-
òè ðîê³â ï³ä 15,07 % òà 
15,39 % ð³÷íèõ â³äïîâ³äíî ç
àâàíñîì — 25 %. Ïðè÷îìó
êðåäèò íàäàþòü ò³ëüêè â æèò-
ëîâîìó êîìïëåêñ³ "Áðåñò-Ëè-
òîâñüêèé". Áàíê "Êè¿âñüêà
Ðóñü" êðåäèòóº ëèøå â ðàìêàõ
ïðîåêòó "Îëüæèí ãðàä" ç³ ñòàâ-
êîþ â³ä 17,02 % ð³÷íèõ (ç
àâàíñàìè â³ä 20  äî 50 %).

Àâòîìîá³ëü ó êðåäèò ìîæíà
êóïèòè ëèøå â ÷îòèðüîõ áàí-
êàõ, â òîé ÷àñ, ÿê ùå ì³ñÿöü
òîìó àâòîêðåäèòè íàäàâàëè
ñ³ì áàíê³â. Îäíàê ñòàâêè çà
òàêèìè ïîçè÷êàìè êîëè-
âàþòüñÿ â³ä 21,05 % äî 
29,29 % ð³÷íèõ ó ãðèâí³. Êë³-
ºíò, ÿêèé õî÷å êóïèòè àâòî â
êðåäèò, ïîâèíåí ñïëàòèòè
àâàíñ ó ðîçì³ð³ â³ä 20 % äî 
50 % â³ä ñóìè êðåäèòó.

Íåö³ëüîâ³ ñïîæèâ÷³ êðåäèòè
ãîò³âêîþ íàðàç³ âèäàþòü ëè-
øå ÷îòèðè áàíêè. Ñòàâêè çà
òàêèìè ïðîäóêòàìè ñòàíî-
âëÿòü â³ä 55,69 % äî 69,23 %
ð³÷íèõ ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³.
Òîâàðè â êðåäèò íàðàç³ ïðîäàº
ëèøå îäèí áàíê ç³ ñòàâêîþ â³ä
55,02 % äî 87,05 % ð³÷íèõ. Îò-
æå, ÿêùî âçÿòè, íàïðèêëàä,
êðåäèò íà àâòî òåðì³íîì íà
ï'ÿòü ðîê³â ï³ä 29,29 % ð³÷íèõ,
â³í çàãàëîì ïåðåïëàòèòü
146,45 %.

ßê ïîâ³äîìèâ "Õðåùàòèêó"
ô³íàíñîâèé äèðåêòîð êîìïàí³¿
"Ïðîñòîáàíê Êîíñàëòèíã"
Îëåêñàíäð Ñºäèõ, íàðàç³ ìàé-
æå âñ³ áàíêè ïåðåñòàëè âèäà-
âàòè êðåäèòè ÷åðåç ïîãëèáëåí-
íÿ êðèçè â áàíê³âñüêîìó ñåê-
òîð³. Êðåäèòí³ ïðîãðàìè áàíêè
"çàìîðîçèëè" ÿê äëÿ íàñåëåí-
íÿ, òàê ³ äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á.
Ò³ áàíêè, ÿê³ êðåäèòóþòü, — öå
ïåðåâàæíî áàíêè ç ³íîçåìíèì
êàï³òàëîì, ÿê³ ïðàãíóòü äî
çá³ëüøåííÿ ñâîº¿ ÷àñòêè íà
ðèíêó. Âò³ì, íà øâèäêå ïîâåð-
íåííÿ êðåäèò³â ïîçè÷àëüíèêàì
íå âàðòî ðîçðàõîâóâàòè íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ç îãëÿäó íà
êðèçó òà çíèæåííÿ ïëàòîñïðî-
ìîæíîñò³ ãðîìàäÿí. "Òîìó âå-
ëèê³ áàíêè, ÿê³ âæå âèäàëè êðå-
äèòè, ïðàöþâàòèìóòü ç³ ñâî¿ìè

êë³ºíòàìè äëÿ ïîãàøåííÿ çà-
áîðãîâàíîñò³, é ìàñîâà àêòèâ³-
çàö³ÿ êðåäèòóâàííÿ ìîæå ðîç-
ïî÷àòèñÿ ëèøå âîñåíè öüîãî
ðîêó. ßêùî áàíêè é íàäàþòü
êðåäèòè, òî ¿õí³ ñòàâêè äóæå
âèñîê³: öå ìîæå áóòè 30 â³äñîò-
ê³â ó ãðèâí³ ³ 20 — ó âàëþò³. Äî
òîãî æ, ÿêùî âè õî÷åòå ïðè-
äáàòè àâòîìîá³ëü ó êðåäèò ÷è
íåðóõîì³ñòü, âàì äîâåäåòüñÿ
ñïëàòèòè 50 â³äñîòê³â â³ä éîãî
âàðòîñò³", — ñêàçàâ Îëåêñàíäð
Ñºäèõ.

Áàíê³âñüêèé àíàë³òèê Íàòà-
ë³ÿ Áîãóòà âïåâíåíà, ùî êðå-
äèòóâàííÿ äëÿ íàñåëåííÿ ìî-
æå â³äíîâèòèñÿ íàïðèê³íö³
íèí³øíüîãî ðîêó: áàíêè, ÿê-
ùî ³ ðîçïî÷íóòü êðåäèòóâàí-
íÿ, òî ñïåðøó êðåäèòè íàäà-
âàòèìóòü ëèøå þðèäè÷íèì
îñîáàì, òà é òî ëèøå âîñåíè.

Підводні течії
редитів
Íàâ³òü çà óìîâè êóï³âë³

êâàðòèðè, àâòîìîá³ëÿ ÷è ïî-
áóòîâî¿ òåõí³êè â êðåäèò, íà
ïîçè÷àëüíèê³â î÷³êóº ÷èìàëî
ñþðïðèç³â. Ïî÷èíàþ÷è ç âå-
ðåñíÿ ìèíóëîãî ðîêó, áàíêè
ïî÷àëè äîäàòêîâî ï³äâèùóâà-
òè ñòàâêè çà âæå óêëàäåíèìè
êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè.
Ïðè÷îìó, ðîáèëè âîíè öå íà
çàêîííèõ ï³äñòàâàõ — ëèøå
áàíêè â Óêðà¿í³ ìîæóòü çì³-
íþâàòè âàðò³ñòü ñâî¿õ ïðî-
äóêò³â âæå ï³ñëÿ óêëàäåííÿ
â³äïîâ³äíèõ óãîä. Â îêðåìèõ

âèïàäêàõ ³ç ïî÷àòêîâî¿ êðå-
äèòíî¿ ñòàâêè â ðîçì³ð³ 12 %
ð³÷íèõ, êðåäèò ìîæå çäîðîæ-
÷àòè íà 8 %.

Áàíê³ðè âèïðàâäîâóþòüñÿ,
íàãîëîøóþ÷è, ùî, ìîâëÿâ,
÷åðåç êóðñîâ³ ñòðèáêè òà êðè-
çó ë³êâ³äíîñò³, áàíêè çàçíà-
þòü çáèòê³â. Òîæ óñ³ ðèçèêè
â³ä êðèçè âîíè ïåðåêëàäàþòü
íà ñâî¿õ êë³ºíò³â. Â³äáóâàºòü-
ñÿ öå íå çà ðàõóíîê ïëàòî-
ñïðîìîæíèõ êë³ºíò³â — ñòàâ-
êè ï³äâèùóþòü óñ³ì ïîçè-
÷àëüíèêàì.

Öå âæå ñïðè÷èíèëî ð³çêèé
ñïàëàõ óñêëàäíåíü ³ç âèïëàòà-
ìè êîøò³â ïî êðåäèòàì. Òàê,
çà äàíèìè ñòîëè÷íèõ ô³íàíñî-
âèõ êîìïàí³é, íàðàç³ âæå ó
ìàéæå 80 â³äñîòê³â ïîçè÷àëü-
íèê³â ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ç ïî-
ãàøåííÿì êðåäèò³â.

Öå ï³äòâåðäæóº é îô³ö³éíà
ñòàòèñòèêà. Òàê, ç ïî÷àòêó ðî-
êó çàãàëüíèé îáñÿã ïðîáëåì-
íî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çð³ñ ìàéæå
íà 5 ìëðä ãðí (25,4 %). À íà

ïî÷àòîê ì³ñÿöÿ îáñÿã ïðîá-
ëåìíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ âæå
ñòàíîâèâ 22,6 ìëðä ãðí,— ïî-
â³äîìëÿº Íàöáàíê. Çà íåîô³-
ö³éíèìè äàíèìè, öÿ ñóìà âæå
íàáëèçèëàñÿ äî 40 ìëðä ãðí,
àäæå áàíêè ñõèëüí³ çàíèæóâà-
òè ðåàëüíèé ñòàí çàáîðãîâà-
íîñò³ ñâî¿õ êë³ºíò³â. Ïðè÷îìó
ãàðàíò³é òîãî, ùî áàíêè íå
ï³äí³ìàòèìóòü ñòàâêè ÷åðåç
çäåøåâëåííÿ ãðèâí³, íàðàç³
íåìàº. Îêðåì³ àíàë³òèêè
ïðîãíîçóþòü çíåö³íåííÿ ãðèâ-
í³ äî 10 ãðí/$ 1. Îòæå, êðåäè-
òè ìîæóòü ïîäîðîæ÷àòè ùå íà
10—20 %.

Ïðàâîçàõèñíèêè ïåðåêîíà-
í³, ùî â ðàç³ â³äñóòíîñò³ óìîâ
îäíîîñ³áíîãî ï³äâèùåííÿ ñòà-
âîê ³ç óæå óêëàäåíèõ êðåäèò-
íèõ äîãîâîð³â, çäîðîæ÷àííÿ
ïîçèêè ìîæíà îñêàðæèòè â ñó-
ä³. "Óñ³ óìîâè êðåäèòó ïðîïè-
ñàí³ â òàêîìó äîãîâîð³. ßêùî
â íüîìó çàçíà÷åíî, ùî áàíê
ìàº ïðàâî ó âèïàäêó ôîðñ-ìà-
æîðíèõ îáñòàâèí ó îäíîñòî-
ðîííüîìó ïîðÿäêó çá³ëüøóâà-
òè â³äñîòêè ç êðåäèòó, áàíê
ìîæå öå çðîáèòè, ïîâ³äîìèâ-
øè ïèñüìîâî. ßêùî òàêèõ
óìîâ íåìàº â êðåäèòíîìó äî-
ãîâîð³, òîä³ íà ï³äâèùåííÿ
ñòàâîê ìàº áóòè çãîäà ñòîð³í.
ßêùî áàíê â îäíîñòîðîííüî-
ìó ïîðÿäêó ï³äâèùóº â³äñîòîê
³ç êðåäèòó, òàêå ð³øåííÿ ìîæ-
íà îñêàðæèòè â ñóä³",— ñêàçàâ
"Õðåùàòèêó" ãîëîâà ì³æíàðîä-
íî¿ Ë³ãè çàõèñòó ïðàâ ãðîìàäÿí
Óêðà¿íè Åäóàðä Áàã³ðîâ
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Ñòàâêè íà áàíê³âñüê³ êðåäèòè â ãðèâí³
Іпоте а: "Кредит Європа Бан " (27,68 %), "Кредитпромбан "

(15,07 % —15,39 %), "Київсь а Р сь" (від 17,02 %).
Авто редит вання: "Кредит Європа Бан " (29,28 %), "У рСиб-

бан " (від 30,22 %), "Інде с-бан " (від 24,52 %), ВТБ (від 21,05 %).
Нецільове споживче редит вання: "Інде с-бан " (від

55,69 %), "Сведбан " (від 64,80 %), ОТП Бан (від 58,15 %) та
“Кредит Європа Бан ” (від 57,94 %).
Кредити на поб тов техні : "Дельта бан " (від 55,02 %).

(За даними "Простобан Консалтин ")

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Про дешеві редити містянам можна заб ти до інця цьо о ро

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

За останній місяць іль ість бан ів, що продають житло в редит, зменши-
лася до трьох, а редити на авто дають лише чотири бан и. На рин спо-
живчо о редит вання протя ом останньо о місяця іль ість бан ів, що вида-
ють нецільові редити отів ою, зменшилася до чотирьох. Товари в редит
наразі продає лише один бан . Утім, через збільшення редитних ставо ,
бан івсь і прод ти стали майже недост пними для раїнців. Аналіти и ж
про ноз ють поновлення редитних про рам не раніше осені. А раніше про -
ноз вали пожвавлення редитно о рин навесні цьо о ро .
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Íàöáàíêó 
íå ïîäîáàþòüñÿ 
àêö³¿ áàíê³â

Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè çàòâåðäèâ ïå-
ðåë³ê ïðèéíÿòíîãî çàáåçïå÷åííÿ êðåäèò³â
ðåô³íàíñóâàííÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêó â äðó-
ãîìó êâàðòàë³ 2009 ðîêó, âèêëþ÷èâøè ç íüî-
ãî àêö³¿ âëàñíèê³â ³ñòîòíî¿ ÷àñòêè áàíê³â.
Ïðî öå éäåòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó ëèñò³ ÍÁÓ
äî ó÷àñíèê³â ðèíêó. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ó
ïåðåë³êó, ÿê ³ ðàí³øå, çàçíà÷åíî äåðæàâí³
îáë³ãàö³¿ âñ³õ âèïóñê³â, äåïîçèòí³ ñåðòèô³-
êàòè ÍÁÓ, ãàðàíòîâàí³ óðÿäîì ³ çâè÷àéí³
³ïîòå÷í³ îáë³ãàö³¿ Äåðæàâíî¿ ³ïîòå÷íî¿ óñ-
òàíîâè. Ó ïåðåë³êó òàêîæ çàëèøàþòüñÿ ìó-
í³öèïàëüí³ îáë³ãàö³¿ òà îáë³ãàö³¿ ï³äïðè-
ºìñòâ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ïîëîæåí-
íþ ïðî ðåãóëþâàííÿ ë³êâ³äíîñò³ áàíê³â
Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ÍÁÓ çíîâó ãîòîâèé ðå-
ô³íàíñóâàòè ï³ä çàñòàâó âðàõîâàíèõ áàíêà-
ìè âåêñåë³â ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ; âåê-
ñåë³â áàíê³â, àâàëüîâàíèõ ³íøèìè áàíêàìè.
Ó ëþòîìó 2009 ðîêó ÍÁÓ íàäàâ áàíêàì êðå-
äèòè ðåô³íàíñóâàííÿ íà ñóìó 15,2 ì³ëüÿð-
äà ãðèâåíü. Ñåðåäíüîçâàæåíà ñòàâêà çà îïå-
ðàö³ÿìè ðåô³íàíñóâàííÿ ó ëþòîìó ñòàíî-
âèëà 17,2 % ð³÷íèõ

ÌÒÑ áóäóâàòèìå 
ìåðåæó WiFi

Îïåðàòîð ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó êîìïàí³ÿ
Óêðà¿íñüêèé ìîá³ëüíèé çâ’ÿçîê (áðåíä ÌÒÑ)
ðîçïî÷àëà áóä³âíèöòâî ìåðåæ³ øèðîêîñìó-
ãîâî¿ ïåðåäà÷³ äàíèõ çà òåõíîëîã³ºþ WiFi.
Ïðî öå â÷îðà ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà îïå-
ðàòîðà. Çà ï³äñóìêàìè â³äêðèòîãî òåíäåðà,
ï³äðÿäíèêîì ³ç áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ áóëî îá-
ðàíî êîìïàí³þ Pyxus-2006 (Êè¿â). Çà óìîâà-
ìè òåíäåðà, êîìïàí³ÿ-ï³äðÿäíèê ïîâèííà
ðîçãîðíóòè áðåíäîâàíó ìåðåæó MTS WiFi òà
³íòåãðóâàòè ¿¿ â ³ñíóþ÷³ ñèñòåìè ÌÒÑ-Óêðà-
¿íà. “Âëàñíà ìåðåæà WiFi ñòàíå äëÿ àáîíåí-
ò³â ÌÒÑ ùå îäíèì çðó÷íèì ³íñòðóìåíòîì
ìîá³ëüíîãî äîñòóïó â ²íòåðíåò íà ð³âí³ ç óæå
ä³þ÷èìè ³ííîâàö³éíèìè ïîñëóãàìè ÌÒÑ
Êîííåêò, BlackBerry ³ òðàäèö³éíèìè ìîá³ëü-
íèìè ³íòåðíåò-ñåðâ³ñàìè êîìïàí³¿”,— éäåòü-
ñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³. Çà äàíèìè îïåðàòîðà, çà-
ðàç ÌÒÑ âèêîðèñòîâóº îðåíäîâàíèé ðàä³î-
÷àñòîòíèé ä³àïàçîí, íàäàþ÷è ïîñëóãó Wi-Fi
â 12 íàéá³ëüøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè

Êîìïàí³þ 
“Ô³ë³ï Ìîðð³ñ 
Óêðà¿íà” âïåðøå
î÷îëèëà æ³íêà

Ó÷îðà ÇÀÒ “Ô³ë³ï Ìîðð³ñ Óêðà¿íà” îô³ö³é-
íî ïðåäñòàâèëè íîâîãî êåðóþ÷îãî äèðåêòîðà.
Âïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ êîìïàí³¿ â Óêðà¿í³ íåþ
ñòàëà æ³íêà ³ óêðà¿íêà — Îëåíà Õîìåíêî.
Îñòàííÿ çì³íèëà íà ïîñàä³ Ðàìàíà Áåðåíòà,
ÿêèé ïðîïðàöþâàâ íà ö³é ïîñàä³ 4,5 ðîêó. Íî-
âèé êåðóþ÷èé äèðåêòîð ïî÷èíàëà ñâîþ êàð’º-
ðó ó “Ô³ë³ï Ìîðð³ñ ²íòåðíåøíë” ùå 10 ðîê³â
òîìó, íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ó â³ää³ëàõ ìàðêå-
òèíãó ³ ïðîäàæ³â. Ï³ñëÿ äâîõ ðîê³â ïðàö³ íà
ïîñàä³ äèðåêòîðà ç êîðïîðàòèâíèõ çâ’ÿçê³â,
Îëåíó Õîìåíêî ïðèçíà÷èëè íà ïîñàäó êåðó-
þ÷îãî äèðåêòîðà “Ô³ë³ï Ìîðð³ñ Öåíòðàëüíà
Àìåðèêà”. Çà ð³ê âîíà òàêîæ î÷îëèëà “Ô³ë³ï
Ìîðð³ñ Äîì³í³êàíñüêà ðåñïóáë³êà ³ Êàðèáè”.
Ïðàöþþ÷è íà öèõ ïîñàäàõ, âîíà â³äïîâ³äàëà
çà 26 ðèíê³â. Çà ðîêè ¿¿ óïðàâë³ííÿ îïåðàö³é-
íèé ïðèáóòîê “Ô³ë³ï Ìîðð³ñ Öåíòðàëüíà Àìå-
ðèêà” çð³ñ íà 30 %. Äîâ³äêà: ÷àñòêà ðèíêó ÇÀÒ
“Ô³ë³ï Ìîðð³ñ Óêðà¿íà” â 2008 ðîö³ ñòàíîâè-
ëà 35,2 %. Êîìïàí³ÿ ïðàöþº â Óêðà¿í³ ïîíàä 
14 ðîê³â. Çà ïåð³îä ðîáîòè ç 1994 äî 2008 ðî-
êè çàãàëüíèé îáñÿã ³íâåñòèö³é ñòàíîâèâ
$240 ìëí. Íà íîâ³é õàðê³âñüê³é ôàáðèö³ âè-
ðîáëÿþòü òàê³ ìàðêè ñèãàðåò ÿê Parliament,
Marlboro, Virginia Slims, Chesterfield, Muratti,
L&M, Bond Street, Next, Vatra Premium, Kos-
mos, President, Optima, Vatra Filter, Lider. Ó
2008 ðîö³ “Ô³ë³ï Ìîðð³ñ Óêðà¿íà” âèðîáèëî
44 ìëí öèãàðîê

Під от вала Ін а ЛЕВЧЕНКО,
спеціально для “Хрещати а”

Äìèòðî ÒÀÐÀÁÀÊ²Í: “Øâèäøå 
çà âñå, ðèíîê íèí³ äóæå
áëèçüêèé äî ñâîãî “äíà”
Äèðåêòîð ³íâåñòèö³éíî¿ êîìïàí³¿ “Äðàãîí Êàï³òàë” 
ïðî äèíàì³êó ôîíäîâîãî ðèíêó

— ßê³ ïðè÷èíè òàêî¿ äèíàì³êè íà â³ò÷èç-
íÿíîìó ôîíäîâîìó ðèíêó?

— Åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ â ñâ³ò³ ïîêè ùî
çàëèøàºòüñÿ ïðîáëåìíîþ. À óêðà¿íñüêèé
ðèíîê ðóõàºòüñÿ çà ñâ³òîâèìè òåíäåíö³-
ÿìè. Ïîò³ê íåãàòèâíèõ åêîíîì³÷íèõ íî-
âèí ³ ïîãàíî¿ çâ³òíîñò³ êîìïàí³é ïî îáèä-
âà áîêè îêåàíó íå äàþòü ïðèâîä³â ðîçðà-
õîâóâàòè íà ÿêåñü çðîñòàííÿ â íàéáëèæ-
÷îìó ìàéáóòíüîìó. Íà ðèíêó ïàíóþòü
“âåäìåæ³” òåíäåíö³¿. Àêòèâí³ñòü íà îñ-
íîâí³é ôîíäîâ³é á³ðæ³ — ÏÔÒÑ — çàëè-
øàº áàæàòè êðàùîãî — òîðãè â³äáóâàþ-
òüñÿ ç ì³í³ìàëüíèìè îáñÿãàìè.

— Íà ÿêó ñóìó íèí³ çìåíøèëàñÿ êàï³òà-
ë³çàö³ÿ ôîíäîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè?

— Çà ìèíóëèé ð³ê, ÿêùî ðîçãëÿäàòè âñ³
óêðà¿íñüê³ êîìïàí³¿, ùî òîðãóþòü íå ëè-
øå íà ÏÔÒÑ, à é íà ³íøèõ á³ðæîâèõ ìàé-
äàí÷èêàõ ñâ³òó, òî çàãàëüíà ¿õíÿ êàï³òà-
ë³çàö³ÿ ñòàíîâèëà 130 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â.
Ñüîãîäí³ æ öÿ öèôðà ñòàíîâèòü ïðèáëèç-
íî 30 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â. Îòæå, ïàä³ííÿ â
äîëàðîâîìó åêâ³âàëåíò³ ñòàíîâèòü 
80—85 %, ó ãðèâíåâîìó — 75 %.

— ×è âæå äîñÿã ôîíäîâèé ðèíîê ñâîãî
“äíà”, ÷è òåíäåíö³ÿ çíèæåííÿ òðèâàº?

— Ùå ó âåðåñí³ ìè ïðîãíîçóâàëè, ùîá
äîñÿãòè “äíà”, ðèíêó çíàäîáèòüñÿ ð³ê —

ï³âòîðà. Àëå âðàõîâóþ÷è, ùî êðèçà ïðî-
äîâæóº ïîãëèáëþâàòèñÿ, â³äíîâëåííÿ
åêîíîì³êè ðîçïî÷íåòüñÿ, øâèäøå çà âñå,
íàïðèê³íö³ öüîãî ðîêó — íà ïî÷àòêó íà-
ñòóïíîãî. Íå âàðòî î÷³êóâàòè ð³çêîãî ïî-
ë³ïøåííÿ, àäæå ³íâåñòîðè äóæå çàíåïî-
êîºí³ ïîë³òè÷íèì ïðîòèñòîÿííÿì â Óêðà-
¿í³ òà âðàõîâóþòü çàãàëüíèé ìàêðîåêîíî-
ì³÷íèé ñòàí. Øâèäøå çà âñå, ðèíîê íè-
í³ äóæå áëèçüêèé äî ñâîãî “äíà”, ïèòàí-
íÿ ëèøå â òîìó, ÿê äîâãî ðèíîê òàì çà-
òðèìàºòüñÿ ³ ñê³ëüêè ÷àñó ïîòð³áíî áóäå
íà â³äíîâëåííÿ.

— ßê îö³íþºòå ïîòåíö³àë â³ò÷èçíÿíèõ
ï³äïðèºìñòâ, íà ÿêó äîõ³äí³ñòü ìîæíà ðîç-
ðàõîâóâàòè?

— Íèí³ ³íîçåìí³ ³íâåñòîðè äóæå îáå-
ðåæíî ñòàâëÿòüñÿ äî Óêðà¿íè, çàéíÿâøè
î÷³êóâàëüíó ïîçèö³þ. Áàãàòî ç íèõ íàìà-
ãàþòüñÿ ïðîäàòè ö³íí³ ïàïåðè òà îòðèìà-
òè õî÷ ÿê³ñü êîøòè. Ñåðåä ³íâåñòîð³â ùå
íåìàº ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî Óêðà¿íà çìî-
æå ïîäîëàòè òðóäíîù³ äîñèòü ñïîê³éíî.
Á³ëüø³ñòü ö³ííèõ ïàïåð³â ñüîãîäí³ äåøå-
â³. ßêùî ³ â³äáóâàºòüñÿ ÿêåñü çðîñòàííÿ,
òî ëèøå çà îêðåìèìè ö³ííèìè ïàïåðàìè,
³íâåñòèö³¿ â ÿê³, â óìîâàõ êðèçè, ìîæóòü
ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê çàõèñò â³ä äåâàëüâàö³¿
ãðèâí³. Çîêðåìà öå åêñïîðòíîîð³ºíòîâà-
í³ êîìïàí³¿, ÿê³ ìàþòü âèäàòêè â ãðèâí³,

à äîõîäè îòðèìóþòü â ³íîçåìí³é âàëþò³,
òà ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çàì³íþþòü ³ìïîðò
çà ðàõóíîê âèðîáíèöòâà àíàëîã³â âñåðå-
äèí³ êðà¿íè. Îçäîðîâëåííÿ öèõ ï³äïðè-
ºìñòâ â³äáóâàòèìåòüñÿ äóæå øâèäêî. Â³ä-
ïîâ³äíî ³ñíóº çàö³êàâëåí³ñòü ³íâåñòîð³â
òàêèìè ï³äïðèºìñòâàìè.

— ×è âèã³äíî íèí³ âëàñíèêàì ïðîäàâàòè
êîìïàí³¿?

— ßêùî áðàòè äî óâàãè ò³ êîìïàí³¿, àê-
ö³¿ ÿêèõ ïðîäàþòüñÿ íà á³ðæ³, òî ïðîäà-
âàòè ¿õ öèì ï³äïðèºìñòâàì, çâ³ñíî, íèí³
íå âàðòî: ö³íè íà íèõ çíèçèëèñÿ â äåñÿò-
êè ðàç³â. Íàéÿñêðàâ³øèì ïðèêëàäîì º
êîìïàí³ÿ “XXI âåê”, ÿêà, ÿê î÷³êóâàëè,
íå çìîæå âèêîíàòè ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ â
òðàâí³ íèí³øíüîãî ðîêó, òîìó ¿¿ àêö³¿
âòðàòèëè â ö³í³ 99 â³äñîòê³â. Êîìïàí³ÿ,
ÿêó ðàí³øå ðèíîê îö³íþâàâ ó ì³ëüÿðä äî-
ëàð³â, ñüîãîäí³ êîøòóº ê³ëüêà ì³ëüéîí³â
äîëàð³â. Íà ðèíêó íèí³ ìàþòü ì³ñöå óãî-
äè çëèòò³â òà ïîãëèíàíü. “Çäîðîâ³”, íå-
çàêðåäèòîâàí³ êîìïàí³¿ áåðóòü íà ñåáå
ðîëü êîíñîë³äàòîð³â ãàëóç³ òà êóïóþòü
ñëàáøèõ êîíêóðåíò³â, ÿê³ íå çìîãëè íà-
ëåæíèì ÷èíîì ï³äãîòóâàòèñÿ äî êðèçè.
Ñüîãîäí³ ïðîäàâàòèñÿ çà áåçö³íü áóäóòü
ëèøå ò³, ÿê³ ìàþòü ïðîáëåìè ç ïîãàøåí-
íÿì áîðã³â, êîëè íà êîíó ñòîÿòèìå ïè-
òàííÿ âèæèâàííÿ. Âîäíî÷àñ êîìïàí³¿ ç
õîðîøèì ô³íàíñîâèì ñòàíîì ìàòèìóòü
çìîãó ³íâåñòóâàòè â àëüòåðíàòèâí³ ðèíêè
òà ãàëóç³, ÿê³ â ìàéáóòíüîìó ìîæóòü ïî-
òåíö³éíî ïðèíåñòè çíà÷íèé äîõ³ä. Â óìî-
âàõ ðåöåñ³¿ òàêèé ðîçïîä³ë êîìïàí³é çà
êðèòåð³ºì åôåêòèâíîñò³ ô³íàíñîâîãî ìå-
íåäæìåíòó º îäíèì ³ç ö³êàâèõ ôàêòîð³â
î÷èùåííÿ ðèíêó, îðãàí³çàö³¿ éîãî çäîðî-
âî¿ ñòðóêòóðè

Під от вала
Ірина ДЕМКО,

спеціально для “Хрещати а”

Попри незначне зміцнення інде с ПФТС за останній тиждень, си-
т ація на фондовом рин є с ладною. Іноземні інвестори вичі -
ють і не поспішають знов в ладати ошти в раїнсь і а тиви.
Останні (з почат ризи) подешевшали майже вчетверо. Не дода-
ють оптимізм равцям рин і політична сит ація в раїні та від-
с тність редитів для оновлення е ономі и. За про нозами часни-
ів рин , очі вати на стабілізацію фондової динамі и можна лише
напри інці цьо о ро , за мови поліпшення за альное ономічної
сит ації в раїні.
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Про зарахування до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

газопровідних мереж 
Рішення Київської міської ради № 394/394 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 6, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 6, статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, на підставі звернення Солом’янської районної у м. Києві державної ад�
міністрації від 23.01.08 № 1062/01 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ãàçî-
ïðîâ³äí³ ìåðåæ³ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Äîðó÷èòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåäàòè ó âî-
ëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ Â³äêðèòîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Êè¿âãàç” ãàçî-
ïðîâ³äí³ ìåðåæ³, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ, íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãî-
äîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про передачу земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “БЕСТ1ОЛВІС”

для будівництва офісно1житлового будинку 
та підземного паркінгу на вул. Горького, 211а 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 492/3326 від 1 жовтня 2007 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“ÁÅÑÒ-ÎËÂ²Ñ” äëÿ áóä³âíèöòâà îô³ñíî-
æèòëîâîãî áóäèíêó òà ï³äçåìíîãî ïàðê³í-
ãó íà âóë. Ãîðüêîãî, 21-à ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÁÅÑÒ-ÎËÂ²Ñ”, çà óìî-
âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â
äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,08 ãà äëÿ áóä³âíèö-
òâà îô³ñíî-æèòëîâîãî áóäèíêó òà ï³äçåì-
íîãî ïàðê³íãó íà âóë. Ãîðüêîãî, 21-à ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è

êîðèñòóâàííÿ, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (íàêàç Ðå-
ã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíî-
ãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì. Êèºâó â³ä
10.03.2005 ¹ 38, äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäà-
æó â³ä 22.06.2005 ¹ 1055 òà â³ä 15.08.2005).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “ÁÅÑÒ-ÎËÂ²Ñ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-

Про внесення змін до рішення Київської 
міської ради від 17.07.2008 № 55/55 

“Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ЮНІКОМ”

ЛТД для експлуатації та обслуговування 
будівлі виробничого приміщення 

у Військовому проїзді, 8 у Печерському районі
м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 595/595 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до частини дев’ятої статті 128 Земельного кодексу України та у зв’язку з листом товариства
з обмеженою відповідальністю “ЮНІКОМ” ЛТД від 01.09.2008 № 19 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 5 äîäàòêà äî
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
17.07.2008 ¹ 55/55 “Ïðî ïðîäàæ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “ÞÍ²ÊÎÌ” ËÒÄ äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ âèðîá-
íè÷îãî ïðèì³ùåííÿ ó Â³éñüêîâîìó ïðî¿ç-
ä³, 8 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” à ñà-
ìå: ñëîâà òà öèôðè “ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì
10 áàíê³âñüêèõ äí³â” çàì³íèòè íà ñëîâà òà

öèôðè “ìîæå ñïëà÷óâàòèñü ó ðîçñòðî÷êó
ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ð³âíèìè ÷àñòêàìè äî
äâàäöÿòü ï’ÿòîãî ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ”.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 28.11.2007 № 07/11216вих107

на рішення Київської міської ради 
від 24.05.2007 № 543/1204 

“Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “Київський Фонд 

Нерухомості” земельної ділянки 
для проведення реконструкції скверу 

та влаштування під’їзних шляхів, їх подальших
експлуатації та обслуговування 

на вул. Панаса Мирного у Печерському районі
м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 308/308 від 18 вересня 2008 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 28.11.2007 № 07/1�
216вих�07 на рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 543/1204 “Про передачу товариству з об�
меженою відповідальністю “Київський Фонд Нерухомості” земельної ділянки для проведення реконструк�
ції скверу та влаштування під’їзних шляхів, їх подальших експлуатації та обслуговування на вул. Панаса
Мирного у Печерському районі м. Києва” вважає неможливим його задоволення на нижченаведених під�
ствах.

Зазначеним рішенням затверджено проект відведення та передано товариству з обмеженою відпові�

дальністю “Київський Фонд Нерухомості” в короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею
0,35 га для проведення реконструкції скверу та влаштування під’їзних шляхів, їх подальших експлуатації
та обслуговування на вул. Панаса Мирного у Печерському районі міста Києва за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування.

Рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 543/1204 “Про передачу товариству з обмеженою від�
повідальністю “Київський Фонд Нерухомості” земельної ділянки для проведення реконструкції скверу та
влаштування під’їзних шляхів, їх подальших експлуатації та обслуговування на вул. Панаса Мирного у Пе�
черському районі м. Києва” прийняте в порядку, встановленому законодавством України, за результата�
ми розгляду проекту відведення земельної ділянки, який відповідно до частини шостої статті 123 Земель�
ного кодексу України погоджено з органом із земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно�епідемі�
ологічним органами, органами архітектури та культурної спадщини та щодо якого отримано висновок дер�
жавної землевпорядної експертизи.

Помилковим є висновок заступника прокурора міста Києва про порушення Київською міською радою
Наказу Державного комітету України по земельних ресурсах від 03.12.2004 № 391 “Про затвердження Ме�
тодики проведення державної експертизи землевпорядної документації” з огляду на таке.

Відповідно до статті 31 Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації” обо�
в’язкова державна експертиза проводиться за клопотаннями (заявами) замовників чи розробників об’єк�
тів державної експертизи, а при вирішенні земельних спорів — також за клопотаннями відповідних орга�
нів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. А згідно з пунктом 2.2 “Методики проведення
державної експертизи землевпорядної документації”, затвердженої Наказом Державного комітету Укра�
їни по земельних ресурсах від 03.12.2004 № 391, організація проведення державної експертизи за всіма
формами і видами проводиться безпосередньо експертними підрозділами в складі органів виконавчої
влади у сфері державної експертизи. Тобто у Київської міської ради відсутні повноваження з організації та
проведення експертизи проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Не можна погодитись з позицією, викладеною в протесті заступника прокурора міста Києва, щодо по�
рушення Київською міською радою статті 16 Закону України “Про оренду землі”, оскільки відповідно до
Регламенту розгляду питань щодо набуття та реалізації права користування землею в м. Києві, затвер�
дженого рішенням Київської міської ради від 15.11.2004 № 457/1867, термін дії згоди на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “Ак�
рос” закінчився 14.09.2005, а проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки до Київської місь�
кої ради не надходив.

Також не відповідає дійсності висновок заступника прокурора міста Києва про порушення Київською місь�
кою радою статті 151 Земельного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2004
№ 427 в зв’язку з тим, що опротестовуваним рішенням не проводилось вилучення земельних ділянок.

Крім того, враховуючи той факт, що земельна ділянка на вул. Панаса Мирного у Печерському районі
міста Києва передана товариству з обмеженою відповідальністю “Київський Фонд Нерухомості” для про�
ведення реконструкції скверу та влаштування під’їзних шляхів, їх подальших експлуатації та обслуговуван�
ня, Київською міською радою не порушувались вимоги статті 2 Закону України “Про планування і забудо�
ву територій”.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 24.05.2007 № 543/1204 “Про передачу то�
вариству з обмеженою відповідальністю “Київський Фонд Нерухомості” земельної ділянки для проведен�
ня реконструкції скверу та влаштування під’їзних шляхів, їх подальших експлуатації та обслуговування на
вул. Панаса Мирного у Печерському районі м. Києва”, діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 9, 123 та пунктом 12 перехідних положень Земель�
ного кодексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Â³äõèëèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â³ä 28.11.2007 ¹ 07/1-
216âèõ-07 íà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 24.05.2007 ¹ 543/1204 “Ïðî ïå-
ðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ “Êè¿âñüêèé Ôîíä Íåðóõîìîñò³”
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ñêâåðó òà âëàøòóâàííÿ ï³ä’¿çíèõ
øëÿõ³â, ¿õ ïîäàëüøèõ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Ïàíàñà Ìèðíîãî ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿ-
äó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó ïðîêó-
ðîðà ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину 
Шафієву Олегу Йосиповичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Милославському, 33 у Деснянському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 547/547 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Øàô³ºâó Îëåãó Éîñèïîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 33 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Øàô³ºâó Îëå-
ãó Éîñèïîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó
ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 33 ó Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü,
íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Øàô³ºâó Îëåãó Éîñè-
ïîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.12.2007 ¹ 19-15002, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
25.12.2007 ¹ 10755, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 28.12.2007 ¹ 071/04-4-22/7550, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 07.11.2007
¹ 3413, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 08.01.2008 ¹ 05-2586.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-

ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè
³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.7. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Зайченку Володимиру Петровичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у пров. Милославському, 39 у Деснянському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 548/548 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Çàé÷åíêó Âîëîäèìèðó Ïåòðîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 39 ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Çàé÷åíêó Âî-
ëîäèìèðó Ïåòðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 39 ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê
ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è
êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Çàé÷åíêó Âîëîäèìèðó
Ïåòðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 18.12.2007 ¹ 19-14992, Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä
24.12.2007 ¹ 10742, óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
â³ä 28.12.2007 ¹ 071/04-4-22/7549, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 07.11.2007
¹ 3416, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â â³ä 08.01.2008 ¹ 05-2603.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïîòàííÿì

ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíåñåííþ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü)
òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè
³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

3.7. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò ¹ 62 ïî-
ïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
â³ä 24.02.2006) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ
â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä
03.03.2006 ¹ 539, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 03.08.2006 ¹ 19-
6421, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä
01.03.2006 ¹ 1340, Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êè-
ºâ³ â³ä 01.03.2006 ¹ 06-6-25/819, Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè â³ä 02.03.2006 ¹ 1076, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
13.08.2007 ¹ 05-1109, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè
ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè â³ä 03.05.2007 ¹ 22-1093/35.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó ñòâî-
ðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.7. Ïåðåäàòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20% çàãàëüíî¿ ïëîù³
êâàðòèð â öüîìó îô³ñíî-æèòëîâîìó áóäèí-
êó (êð³ì ñëóæáîâîãî æèòëà) íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 36 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.8. Ñïëàòèòè äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïå-
ö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà
ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà äî ìî-
ìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ çáóäîâàíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êîøòè â ðîçì³ð³ 5% âè-
òðàò ç áóä³âíèöòâà çàãàëüíî¿ ïëîù³ öüîãî
îô³ñíî-æèòëîâîãî áóäèíêó, âèõîäÿ÷è ç
îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ ñïîðóäæåííÿ
æèòëà, óñòàíîâëåíî¿ Äåðæàâíèì êîì³òå-
òîì Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè
äëÿ ì³ñòà Êèºâà ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â
ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ îïëàòà, íà ï³äñòàâ³
ïóíêòó 84 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 28.12.2006 ¹ 531/588 “Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2007 ð³ê”.

3.9. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà îá’ºêòà ïå-
ðåäáà÷èòè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâ-
òîòðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê)
ó ê³ëüêîñò³, íå ìåíø³é çà îäíå ìàøèíî-
ì³ñöå íà êîæíó êâàðòèðó â öüîìó îô³ñíî-
æèòëîâîìó áóäèíêó.

3.10. Ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà âè-
êîíàòè ðîçðàõóíêè ùîäî çàáåçïå÷åíîñò³
íàñåëåííÿ îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè
(äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³ çàêëàäè, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³ øêîëè, îá’ºêòè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òî-
ùî) ³ ïåðåäáà÷èòè ¿õ ðîçì³ùåííÿ òà áóä³â-
íèöòâî îäíî÷àñíî ³ç ñïîðóäæåííÿì îô³ñ-
íî-æèòëîâîãî áóäèíêó.

3.11. Ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷è-
òè ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê) ³ç ê³ëü-
ê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðà-
âà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим 

особам виконавчого органу Київради

Рішення Київської міської ради № 240/240 від 18 вересня 2008 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñîáàì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíå-
ñåí³ äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè
18.09.08, çã³äíî ç äîäàòêàìè.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàò-
ñüêèé çàïèò, íàäàòè îô³ö³éíó ïèñüìîâó
â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äåïóòàòàì
Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îò-
ðèìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàò-
ò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòà-

ò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî
ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè-
¿âðàäîþ ñòðîê, òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’ÿ-
çàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êè¿âðà-
ä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çàïèò,
³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå ïî-
âèíåí ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ
îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна 

в секретаріаті Київради

Про розгляд протесту заступника 
Генерального прокурора України 

від 07.12.2007 № 05/1/115308106 на рішення
Київської міської ради від 26.05.2005

№ 425/3001 “Про розгляд протесту 
заступника Генерального прокурора України —

прокурора міста Києва на рішення Київради
від 26.06.2003 № 54911/709 “Про надання 

і вилучення земельних ділянок та припинення
права користування землею”
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Рішення Київської міської ради № 373/373 від 18 вересня 2008 року

Розглянувши протест заступника Генерального прокурора України від 07.12.2007 № 05/1/1�5308�06 на
рішення Київської міської ради від 26.05.2005 № 425/3001 “Про розгляд протесту заступника Генераль�
ного прокурора України — прокурора міста Києва на рішення Київради від 26.06.2003 № 549�1/709 “Про
надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею” та враховуючи витяг
з протоколу № 63 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань земельних відносин від
29.01.2008 і витяг з протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування
та архітектури від 04.02.2008, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàäîâîëüíèòè ïðîòåñò çàñòóïíèêà Ãå-
íåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè â³ä
07.12.2007 ¹ 05/1/1-5308-06 íà ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.05.2005
¹ 425/3001 “Ïðî ðîçãëÿä ïðîòåñòó çàñòóï-
íèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè —
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà íà ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè â³ä 26.06.2003 ¹ 549-1/709 “Ïðî íà-
äàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

2. Ñêàñóâàòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 26.05.2005 ¹ 425/3001 “Ïðî ðîç-
ãëÿä ïðîòåñòó çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî

ïðîêóðîðà Óêðà¿íè — ïðîêóðîðà ì³ñòà Êè-
ºâà íà ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 26.06.2003
¹ 549-1/709 “Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-
ðèñòóâàííÿ çåìëåþ”.

3. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè ïðî ðåçóëüòàòè
ðîçãëÿäó ïðîòåñòó ïîâ³äîìèòè çàñòóïíèêó
Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Стольніковій Ксенії Леонідівні земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель 

і споруд на вул. Уральській, 301а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 542/542 від 16 жовтня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíö³ Ñòîëüí³êîâ³é Êñåí³¿ Ëåîí³ä³âí³ äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Óðàëüñüê³é, 30-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñòîëüí³êîâ³é
Êñåí³¿ Ëåîí³ä³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Óðàëüñüê³é, 30-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñòîëüí³êîâ³é Êñåí³¿ Ëåî-
í³ä³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 01.06.2007 ¹ 19-5161, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 28.02.2007

¹ 471, ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
ãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 12.10.2007 ¹ 8525,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.10.2007
¹ 071/04-4-22/5954, Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 04.12.2007 ¹ 05-
2353.

3.4. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю 
“Агропромисловий комплекс” 

для експлуатації та обслуговування бази 
відпочинку “Сонячна” за адресою: 

сади Русанівські, вул. 141та Садова 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 524/524 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002
№ 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøî-
âó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà àäðåñîþ:
ñàäè Ðóñàí³âñüê³, âóë. 14-òà Ñàäîâà ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ó ðîçì³ð³ 9 115 990,00 ãðí (äåâ’ÿòü ì³ëü-
éîí³â ñòî ï’ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò
äåâ’ÿíîñòî ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà ï³äñòà-
â³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê
ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â³ä 08.07.2008).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ “Àãðîïðîìèñëîâèé êîì-
ïëåêñ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5056
ãà çà 9 115 990,00 ãðí (äåâ’ÿòü ì³ëüéîí³â
ñòî ï’ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò äåâ’ÿíîñ-
òî ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ áàçè â³äïî÷èíêó “Ñîíÿ÷-
íà” çà àäðåñîþ: ñàäè Ðóñàí³âñüê³, âóë. 14-
òà Ñàäîâà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â îðåíä³ ó òîâàðèñòâà ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àãðîïðî-
ìèñëîâèé êîìïëåêñ” çã³äíî ç äîãîâîðîì
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì
ó êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãî-
âîð³â â³ä 14.09.2007 ¹ 66-6-00414, òà çà-
ëèøèòè â îðåíä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àãðîïðîìèñëîâèé êîì-
ïëåêñ” çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1664
ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áà-
çè â³äïî÷èíêó “Ñîíÿ÷íà”.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àãðîïðî-
ìèñëîâèé êîìïëåêñ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà
àäðåñîþ: ñàäè Ðóñàí³âñüê³, âóë. 14-òà Ñà-
äîâà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):
5.1. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ â äâîòèæ-

íåâèé òåðì³í äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,5056 ãà çà àä-
ðåñîþ: ñàäè Ðóñàí³âñüê³, âóë. 14-òà Ñàäî-
âà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³-
íîþ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåí-
íÿì.

5.2. Ï³ñëÿ ñïëàòè ïîâíî¿ âàðòîñò³ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè îôîðìèòè òà âèäàòè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àã-
ðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ” â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ”:

6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.2. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äåðæàâíîãî àêòà íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó çâåð-
íóòèñü äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â ç êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîá³ò ïî âíåñåííþ çì³í äî äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíî-
ãî â êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äî-
ãîâîð³â â³ä 14.09.2007 ¹ 66-6-00414.

6.3. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

в секретаріаті Київради

Про передачу громадянину 
Чулкову Валерію Івановичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Лохвицькій, 42 у Дніпровському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 609/609 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó ×óëêîâó Âàëåð³þ ²âàíîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëîõâèöüê³é, 42 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ×óëêîâó Âàëå-
ð³þ ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,04 ãà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
íà âóë. Ëîõâèöüê³é, 42 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çå-
ìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòó-
âàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó ×óëêîâó Âàëåð³þ ²âàíî-
âè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê” (³ç
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè).

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 20.02.2008 ¹ 19-1921, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 01.02.2008 ¹ 071/04-4-
22/441, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàí-
ö³¿ â³ä 05.03.2008 ¹ 1787, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 20.03.2008
¹ 05-2938.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Мишку Олександру Олександровичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Нагірній, 251г у Шевченківському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 544/544 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:



1100 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  27 березня 2009

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåò-
ð³â îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ
“Áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñ-
ïîäàðñüêèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä íà 
âóë. Íàã³ðí³é, 25-ã ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, à ñàìå: òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, ïåðåâåñ-
òè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì äî
òåðèòîð³¿ ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü, ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ
â³ä 22.05.56 ¹ 755 “Ïðî â³äâîä çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè Ðåñïóáë³êàíñüê³é Ðàä³ Äîá-
ðîâ³ëüíîãî Ñïîðòèâíîãî òîâàðèñòâà “Áó-
ðåâ³ñíèê” ÿê òàêå, ùî âèêîíàíå, òà â³ä-
íåñòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ùî â³äâîäèëàñü
â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ, äî çåìåëü
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-
âè.

4. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Ìèøêó Îëåêñàíäðó Îëåêñàíäðî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Íàã³ðí³é, 25-ã ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìèøêó
Îëåêñàíäðó Îëåêñàíäðîâè÷ó, çà óìîâè
âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 öüîãî ð³øåííÿ, ó
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Íà-
ã³ðí³é, 25-ã ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

6. Ãðîìàäÿíèíó Ìèøêó Îëåêñàíäðó
Îëåêñàíäðîâè÷ó:

6.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà
îäåðæàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-

íèõ ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîí-
òðîëþ.

6.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

6.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 30.11.2007 ¹ 19-14072,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 21.12.2007 N
071/04-4-22/7186, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-
åï³äåìñòàíö³¿ â³ä 11.02.2008 ¹ 1134, Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 12.12.2007
¹ 22-3124/9, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 31.03.2008 ¹ 05-
3000.

6.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

6.6. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòå-
æåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä 24.10.2007
¹ 223) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³ä-
íîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

7. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòà-
ö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä,
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè.

8. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Наголі Валерію Михайловичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Милославському, 46 у Деснянському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 603/603 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Íàãîë³ Âàëåð³þ Ìèõàéëîâè÷ó äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêîìó, 46 ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Íàãîë³ Âà-
ëåð³þ Ìèõàéëîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàí-
íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
0,10 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ìèëîñëàâñüêî-
ìó, 46 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó
âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Íàãîë³ Âàëåð³þ Ìè-
õàéëîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â
ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà â³ä 18.12.2007 ¹ 19-
14988, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàí-
ö³¿ â³ä 24.12.2007 ¹ 10717, óïðàâë³ííÿ

îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà â³ä 28.12.2007 ¹ 071/04-4-
22/7553, äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà “²í-
ñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà”
â³ä 05.11.2007 ¹ 3386, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 08.01.2008
¹ 05-2596.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà
åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ
³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³ä-
òîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âî-
äàìè, ïîãîäèâøè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-

øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”
(³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè).

3.7. Âèêîíàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåð-
æàòè äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу закритому акціонерному 
товариству “Фабрика технічних паперів” 

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

багатофункціонального офісно1готельного,
торговельно1розважального комплексу 

на вул. Алма1Атинській, 2/1 у Дніпровському
районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 586/586 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòó-
âàííÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåò-
ð³â îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³âíèö-
òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áà-
ãàòîôóíêö³îíàëüíîãî îô³ñíî-ãîòåëüíî-
ãî, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåê-
ñó íà âóë. Àëìà-Àòèíñüê³é, 2/1 ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íó ì³ñòà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804,
à ñàìå: ïåðåâåñòè òåðèòîð³þ â ìåæàõ, âè-
çíà÷åíèõ ì³ñòîáóä³âíèì îá´ðóíòóâàííÿì,
³ç ïðîìèñëîâî¿ çîíè äî òåðèòîð³¿ ãðîìàä-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàêðè-
òîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Ôàáðè-
êà òåõí³÷íèõ ïàïåð³â” äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòî-
ôóíêö³îíàëüíîãî îô³ñíî-ãîòåëüíîãî,
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó
íà âóë. Àëìà-Àòèíñüê³é, 2/1 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó
òîâàðèñòâó “Ôàáðèêà òåõí³÷íèõ ïàïå-
ð³â”, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 5 öüî-
ãî ð³øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó
íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 2,14 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîôóíêö³î-
íàëüíîãî îô³ñíî-ãîòåëüíîãî, òîðãîâåëü-
íî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó íà âóë. Àë-
ìà-Àòèíñüê³é, 2/1 ó Äí³ïðîâñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 20.08.2007, íî-
ìåð ïðàâî÷èíó 2294144), ó òîìó ÷èñë³:

— ïëîùåþ 1,83 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåíü âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
04.11.52 ¹ 2328 “Ïðî â³äâîä Äàðíèöü-
êîìó Ðàéïðîìêîìá³íàòó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ äëÿ áóä³âíèö-
òâà ïðîìèñëîâèõ áóä³âåëü òà êîíòîðè”
òà â³ä 26.11.57 ¹ 1933 “Ïðî äîäàòêîâèé
â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Äàðíèöüêîìó
Ðàéïðîìêîìá³íàòó â Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³”;

— ïëîùåþ 0,08 ãà — çà ðàõóíîê ÷àñòè-
íè çåìåëü, â³äâåäåíèõ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä
09.09.58 ¹ 1589 “Ïðî â³äâîä çàâîäó Áóä-
äåòàëü òðåñòó “Ï³âäåíåíåðãîáóä” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³âíèöòâî ï’ÿòèïîâåð-
õîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â â Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³”;

— ïëîùåþ 0,23 ãà — çà ðàõóíîê ì³ñü-
êèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êî-
ðèñòóâàííÿ.

5. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Ôàáðèêà òåõí³÷íèõ ïàïåð³â”:

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-

òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

5.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê
ïðî îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â³ä
06.11.2007 ¹ 163) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàé-
íîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

5.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê”
(³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè).

5.6. Ïåðåäáà÷èòè ïðîåêòîì áóä³âíèö-
òâà ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòî-
òðàíñïîðòó (êð³ì â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê)
³ç ê³ëüê³ñòþ ìàøèíîì³ñöü â³äïîâ³äíî äî
äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

5.7. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 29.10.2007 ¹ 19-12286, 
â. î. ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî
ë³êàðÿ ì. Êèºâà â³ä 01.11.2007 ¹ 9050,
Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â 
ì. Êèºâ³ â³ä 27.11.2007 ¹ 05-08/9345,
Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íàö³îíàëü-
íî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 16.11.2007
¹ 22-2874/13, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
26.10.2007 ¹ 8179, äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà” â³ä 02.08.2007 ¹ 2370, Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
â³ä 17.09.2008 ¹ 05-3632, âèñíîâêó äåð-
æàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ åêñ-
ïåðòèçè â³ä 07.07.2008 ¹ 05.03.02-
07/41503.

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàíÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Хрещатик  27 березня 2009 ДДООККУУММЕЕННТТ 1111
Про передачу громадянину Закревському

Владиславу Сергійовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Калачівській, 5 у Дніпровському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 608/608 від 30 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Çàêðåâñüêîìó Âëàäèñëàâó Ñåðã³éî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êàëà÷³âñüê³é, 5 ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Çàêðåâñüêîìó
Âëàäèñëàâó Ñåðã³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêî-
íàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàò-
íó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
0,06 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êàëà÷³âñüê³é, 5 ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ðàõó-
íîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-
í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ãðîìàäÿíèíó Çàêðåâñüêîìó Âëàäèñëà-
âó Ñåðã³éîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 17.01.2008 ¹ 3/4475
“Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2008 ð³ê” (³ç
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè).

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-

òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 20.02.2008 ¹ 19-1922, óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â³ä 01.02.2008 ¹ 071/04-4-
22/440, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåìñòàí-
ö³¿ â³ä 05.03.2008 ¹ 1786, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä 20.03.2008
¹ 05-2937.

3.5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

3.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Одінаєву Дмитру Олеговичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Луговому, 10 у Деснянському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 456/456 від 2 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ì³ñòîáóä³âíå îáãðóíòóâàí-
íÿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â
îêðåìîãî îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ì³æ ïðîâóëêàìè Êðàé-
í³ì òà Ëóãîâèì ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-
¿âðàäè â³ä 28.03.2002 ¹ 370/1804, à ñàìå:
òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî ð³øåííÿ, â³äíåñòè çà ôóíêö³îíàëü-
íèì ïðèçíà÷åííÿì äî òåðèòîð³¿ æèòëîâî¿
ñàäèáíî¿ çàáóäîâè.

3. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿ-
íèíó Îä³íàºâó Äìèòðó Îëåãîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 10 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà.

4. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Îä³íàºâó
Äìèòðó Îëåãîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ
ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,10 ãà äëÿ
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 10 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

5. Ãðîìàäÿíèíó Îä³íàºâó Äìèòðó Îëå-
ãîâè÷ó:

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñÿ äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç êëîïî-
òàííÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò ïî âèíå-
ñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóðó (íà
ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äîêóìåíòà,
ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

5.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

5.4. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿
âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (âèñíîâîê ïðî
îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿ-
ãàþòü âèäàëåííþ, â³ä 11.01.2008 ¹ 69) òà
³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øè-
òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 27.02.2003 ¹ 271/431
“Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü (âíåñêè) ³íâåñòîð³â
(çàáóäîâíèê³â) ó ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì. Êèºâà”.

5.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà â³ä 09.01.2008 ¹ 19-109 òà â³ä 09.06.2008
¹ 09-7145, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äåì-
ñòàíö³¿ â³ä 10.01.2008 ¹ 79, óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà â³ä 20.02.2008 ¹ 071/04-4-22/845,
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè â³ä 27.12.2007 ¹ 10067, äî÷³ð-
íüîãî ï³äïðèºìñòâà “²íñòèòóò ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà” â³ä 16.11.2007
¹ 3562 òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â â³ä 22.07.2008 ¹ 05-3391.

5.7. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÀÏÇ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà îäåðæàòè

äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â
óïðàâë³íí³ äåðæàðõáóäêîíòðîëþ.

5.8. Âèêîíàòè ðîáîòè ç ³íæåíåðíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîï-
ëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè
³ ïîãîäèòè ¿õ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà
çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу підприємству 
з іноземними інвестиціями “ТОЙОТА1УКРАЇНА”

земельної ділянки для реконструкції 
і розширення (включаючи нове будівництво)
нежитлового будинку (магазину, літера “А”) 

та будівлі складу (літера “Б”) 
під автомобільний центр 
і подальших експлуатації 

та обслуговування автомобільного центру, 
а також влаштування, експлуатації 

та обслуговування автостоянки 
на просп. Московському, 241б 

в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 526/526 від 16 жовтня 2008 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³äïðè-
ºìñòâó ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè
“ÒÎÉÎÒÀ-ÓÊÐÀ¯ÍÀ” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
³ ðîçøèðåííÿ (âêëþ÷àþ÷è íîâå áóä³â-
íèöòâî) íåæèòëîâîãî áóäèíêó (ìàãàçèíó,
ë³òåðà “À”) òà áóä³âë³ ñêëàäó (ë³òåðà “Á”)
ï³ä àâòîìîá³ëüíèé öåíòð ³ ïîäàëüøèõ
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìî-
á³ëüíîãî öåíòðó, à òàêîæ âëàøòóâàííÿ,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîñòî-
ÿíêè íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 24-á â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïåðåäàòè ï³äïðèºìñòâó ç ³íîçåìíè-
ìè ³íâåñòèö³ÿìè “ÒÎÉÎÒÀ-ÓÊÐÀ¯ÍÀ”,
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³-
øåííÿ, ó êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 
5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,92 ãà
íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó, 24-á â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, â òîìó ÷èñ-
ë³:

— ïëîùåþ 0,72 ãà — çà ðàõóíîê çå-
ìåëü, íàäàíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 9 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
01.03.2001 ¹ 205/1182 “Ïðî íàäàííÿ ³
âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê” (ëèñò-çãî-
äà â³ä 02.10.2006 ¹ 1778), ïðàâî êîðèñ-
òóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 07.02.2002
¹ 78-6-00042;

— ïëîùåþ 0,20 ãà, â ìåæàõ ÷åðâîíèõ
ë³í³é,— çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå
íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ.

3. Ï³äïðèºìñòâó ç ³íîçåìíèìè ³íâåñ-
òèö³ÿìè “ÒÎÉÎÒÀ-ÓÊÐÀ¯ÍÀ”:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñ-
òóâà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç
êëîïîòàííÿì ïðî îðãàí³çàö³þ ðîá³ò ïî
âèíåñåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íà-
òóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) òà âèãîòîâëåííþ äî-
êóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè
äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä
27.02.2003 ¹ 271/431 “Ïðî ïàéîâó ó÷àñòü
(âíåñêè) ³íâåñòîð³â (çàáóäîâíèê³â) ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà”.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³-
øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ
ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëó-
àòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-
ðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñ-
òàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà â³ä 20.02.2008 ¹ 19-1906 òà â³ä
17.05.2008 ¹ 09-7703, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñàíåï³äåìñòàíö³¿ â³ä 26.02.2008 ¹ 1538,
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà â³ä 07.05.2008 ¹ 05-
08/1439, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç ïèòàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä
27.03.2008 ¹ 22-660/35, Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â â³ä
26.08.2008 ¹ 05-3542.

3.7. ×àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ìå-
æàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é âèêîðèñòîâóâàòè ç
îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ì³ñ-
òîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

3.8. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïè-
òàííÿ îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâà-
òè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðàâèëàìè
çàáóäîâè ì. Êèºâà.

3.9. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãî-
â³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä
07.02.2002 ¹ 78-6-00042 ç ìîìåíòó äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
ðàäîþ òà ï³äïðèºìñòâîì ç ³íîçåìíèìè
³íâåñòèö³ÿìè “ÒÎÉÎÒÀ-ÓÊÐÀ¯ÍÀ”.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èí-
í³ñòü, ïóíêò 9 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 01.03.2001 ¹ 205/1182 “Ïðî
íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê”.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî
âèêîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðè-
çíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ
ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³-
øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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У Молодом театрі Леонід Черновець ий привід рив дея і таємниці сво о дис

Â³êòîð³ÿ Á²ËÀÍ: “Ìåí³ äóæå ïîùàñòèëî,
ùî ì³é ãîëîñ ïî÷óâ ñàì Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé”
Àêòðèñà ³ ñï³âà÷êà ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ÿê âîíà âçÿëà ó÷àñòü ó çàïèñ³ äèñêó
ïîïóëÿðíèõ ï³ñåíü ó âèêîíàíí³ ñòîëè÷íîãî ìåðà
А триса Київсь о о а аде-
мічно о Молодо о театр
Ві торія Білан своєю др -
ою професією вважає
спів. Вона б ла соліст ою
іль ох естрадних ртів,
тепер час від час вист -
пає столичних л бах.
Нещодавно Ві торія взяла
часть записі дебютно о
дис поп лярних пісень
Леоніда Черновець о о.

— ßê³ ó âàñ âðàæåííÿ â³ä ñï³ëü-
íî¿ ðîáîòè ç ì³ñüêèì ãîëîâîþ íàä
çàïèñîì äèñêó?

— Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷ — äóæå
òâîð÷à ëþäèíà. ß çíàþ, ùî ëþ-
äè ìèñòåöòâà â³ä³ãðàëè âàãîìó
ðîëü ó éîãî æèòò³. Éîãî â³ò÷èì,
ßê³â Àç³ìîâ, áóâ íåïåðåñ³÷íèì
ðåæèñåðîì, ïðàöþâàâ ó Õàðê³â-
ñüêîìó äðàìàòè÷íîìó òåàòð³. Ìà-
áóòü, ñàìå â³í çàõîïèâ Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ëþáîâ'þ äî òåàò-
ðó, äî ìèñòåöòâà çàãàëîì. Ëåîí³ä
Ìèõàéëîâè÷ äóæå òàëàíîâèòèé.
Ïî òåëåâ³çîðó ìè áà÷èìî, ùî íå-
áàãàòî ñï³âàê³â ñòàâëÿòüñÿ äî âî-
êàëó ÿê äî ðîáîòè. Ìàëî õòî ñï³-
âàº, áî äóøà ïîòðåáóº. Ìåí³
çäàºòüñÿ, íà ìåíå çâåðíóëè óâà-
ãó, òîìó ùî ÿ ïðîñòî äóæå ëþá-
ëþ ñï³âàòè. Õî÷à ìóçè÷íî¿ îñâ³-
òè â ìåíå íåìàº. Ìè äóæå áàãà-
òî ñï³ëêóºìîñÿ ç Ëåîí³äîì Ìè-
õàéëîâè÷åì, â³ñ³ìäåñÿò â³äñîòê³â
÷àñó íàøèõ çóñòð³÷åé ìè ïðîñòî
ãîâîðèìî ïðî æèòòÿ. Äëÿ íüîãî
äóæå âàæëèâî, ùî ëþäèíà, ç
ÿêîþ â³í ïðàöþº, éîãî ðîçóì³º.

— ßê âè îö³íþºòå ìóçè÷í³ çä³á-
íîñò³ ìåðà?

— Â³í äóæå ÷èñòî ³íòîíóº. ²í-
øà ð³÷ — ñèëà ãîëîñó, â íüîãî ¿¿
íåìàº. Óò³ì, ÿêùî ëþäèíà ñï³-
âàº äóøåþ, äîíîñèòü äî ñëóõà÷à
âñå, ùî õî÷å ñêàçàòè, ñèëà íå ïî-
òð³áíà. Â éîãî ðåïåðòóàð³ íåìàº
æîäíî¿ ï³ñí³ "ïðîñòî òàê". Ç êîæ-
íîþ ïîâ'ÿçàíèé ïåâíèé â³äð³çîê

éîãî äîë³. Íàïðèêëàä, ó "Ï³ñí³
ïðî ðóøíèê" Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷
ðîçïîâ³â ö³ëó ³ñòîð³þ ñâîãî æèò-
òÿ. Íàéïàðàäîêñàëüí³øå, ùî íà
ñòóä³¿ âñ³õ âèïðàâëÿþòü, ï³ä÷è-
ùàþòü çàïèñè, ùîá óñå áóëî ³äå-
àëüíî. À ìåð, ÿêùî äåñü ³ ñôàëü-
øèâèòü, í³÷îãî íå ïåðåïèñóº. Êà-
æå, ùî òî æèâèé ïðîöåñ, òîæ ³
öÿ, òàê áè ìîâèòè, ôàëüø — ùè-
ðà.

— ßê âè ïîçíàéîìèëèñÿ ç Ëåî-
í³äîì Ìèõàéëîâè÷åì?

— Öå áóëî ùîñü íà çðàçîê "áó-
òè â ïîòð³áíèé ÷àñ ó ïîòð³áíîìó
ì³ñö³". Ç Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì

äî çíàéîìñòâà ìè ïåðåòíóëèñÿ
äâ³÷³. Âïåðøå â³í ìåíå ïîáà÷èâ ó
òåàòð³, çâåðíóâ óâàãó. À ê³ëüêà ì³-
ñÿö³â òîìó íà îäí³é ³ç ïðåçåíòà-
ö³é, êóäè ìåíå çàïðîñèëè âèñòó-
ïàòè, âæå îö³íèâ ÿê ñï³âà÷êó. ß
âèêîíóâàëà ï³ñí³, ðîìàíñè. Òîãî
äíÿ Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷ òåæ äî
ìåíå íå ï³ä³éøîâ, ïðîñòî çàóâà-
æèâ ÿê³ñü ðå÷³ äëÿ ñåáå. À íà-
ñòóïíîãî äíÿ ìåí³ çàòåëåôîíóâà-
ëè é çàïðîïîíóâàëè ïðè¿õàòè íà
ñòóä³þ. Êîëè ÿ ïî÷óëà, ùî ìåí³
òåëåôîíóþòü ³ç ïðèéìàëüí³ Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî, ñïî÷àòêó ïî-
äóìàëà, ùî öå ðîç³ãðàø. Òà êîëè
ç'ºäíàëè ç Ëåîí³äîì Ìèõàéëîâè-

÷åì, êîëè ÿ ïî÷óëà éîãî ãîëîñ, òî
çðîçóì³ëà: âñå ïî-ñïðàâæíüîìó.
Â³í îñîáèñòî ïîïðîñèâ ìåíå ïðè-
¿õàòè íà ñòóä³þ, ñêàçàâ, ùî õî÷å
ïîñëóõàòè, ÿê ÿ ñï³âàòèìó òàì.
Ñïî÷àòêó â³í ñàì çàñï³âàâ, à ïî-
ò³ì ÿ — òó ñàìó ï³ñíþ. Öå áóëà
êîìïîçèö³ÿ ãðóïè "Íåíñ³". ² òàê
ìè ïî÷àëè ñï³âïðàöþ, óêëàëè
îô³ö³éíó óãîäó.

— ßê³ ï³ñí³ âè âèêîíàëè ðàçîì?
— Ðàçîì ìè çàñï³âàëè "Äûøè"

Ìàêñèìà Ôàäººâà. Ñï³âàëè â
îäèí ì³êðîôîí. Âçàãàë³, íà ìîþ
äóìêó, ìåí³ äóæå ïîùàñòèëî, ùî
ì³é ãîëîñ ïî÷óâ ñàì Ëåîí³ä ×åð-

íîâåöüêèé. ß íå çíàþ, ñê³ëüêè
êîìïîçèö³é óâ³éøëî äî äèñêó, ÿ
éîãî ùå íå áà÷èëà, à óäâîõ ìè
âèêîíàëè äóæå áàãàòî ï³ñåíü: "Ãó-
áû òâîè àëûå" Òà¿ñ³¿ Ïîâàë³é, ï³ñ-
í³ ãðóïè "Íåíñ³", Ãàðèêà Êðè÷åâ-
ñüêîãî, ðîìàíñè. Çíàþ, ùî äèñê
ñêîðî âèéäå, ìè âæå ï³äãîòóâàëè
âñ³ ïîòð³áí³ äîêóìåíòè.

— Ïëàíóºòå ïðîäîâæóâàòè ñï³â-
ïðàöþ?

— ß ³ç çàäîâîëåííÿì ïðîäîâæó
ñï³âïðàöþâàòè ç Ëåîí³äîì Ìè-
õàéëîâè÷åì, ìàþ äåê³ëüêà ïðî-
ïîçèö³é ï³ñåíü, ÿê³ õî÷ó çàñï³âà-
òè ðàçîì. Ìð³þ ³ ïðî ñîëüíó
êàð'ºðó.

Â ìåíå äóæå ãàðíî ñï³âàº ìà-
ìà, õî÷à í³ âîíà, í³ ÿ íå ìàºìî
ìóçè÷íî¿ îñâ³òè. Áàòüêè â ìåíå
³íæåíåðè-áóä³âåëüíèêè. ß —
òðåòÿ äîíüêà ó ñ³ì’¿, êîëè âñ³ ëÿ-
ãàëè ñïàòè, ìàìà ñàäæàëà ìåíå
íà ñò³ëü÷èê ³ ïî÷èíàëà â÷èòè
ñï³âàòè. ß íàðîäèëàñÿ â ²âàíî-
Ôðàíê³âñüê³é îáëàñò³, â ì³ñò³
Êàëóø. Êîëè ìåí³ áóëî ø³ñòü
ðîê³â, ìè ïåðå¿õàëè íà Ê³ðîâî-
ãðàäùèíó. Òàì çàê³í÷èëà øêîëó
³ ïî¿õàëà â Äí³ïðîïåòðîâñüê —
õîò³ëà âèâ÷èòèñÿ íà àðòèñòêó.
Âñòóïèëà äî òåàòðàëüíîãî ó÷è-
ëèùà íà àêòîðñüêèé ôàêóëüòåò,
ïðè÷îìó äî òîãî ÿ æîäíîãî ðà-
çó íå áóëà â òåàòð³. Ó ìåíå âçà-
ãàë³ äâ³ îñâ³òè: àêòîðñüêà ³ ðåæè-
ñåðñüêà. ß, êîëè ¿õàëà âñòóïàòè,
äóìàëà, ùî â÷èòèìóñÿ ñï³âàòè,
áóäó àðòèñòêîþ, àëå â³äêðèëà
äëÿ ñåáå òåàòð ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ.
Òà é âèêëàäà÷³ áàãàòî çàéìàëè-
ñÿ ç³ ìíîþ âîêàëîì. Ïîò³ì ê³ëü-
êà ðîê³â ïðàöþâàëà â Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêîìó ðîñ³éñüêîìó òåàò-
ð³. Îêð³ì òîãî, ñï³âàëà â ãóðòàõ,
ìè âèñòóïàëè â êëóáàõ. Ïîò³ì ó
ìåíå íàðîäèëàñÿ äèòèíà. Â Ìî-
ëîäîìó òåàòð³ ïðàöþþ äðóãèé
ñåçîí. Áàãàòî çí³ìàþñÿ â ñåð³-
àëàõ

Під от вала Ганна ДЕНИСЕНКО,
"Хрещати "

Ê³ëüêà ï³ñåíü íà àóä³îäèñêó Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ï³ä íàçâîþ "Â³ä
ìåðà, ç ëþáîâ'þ" áóëè âèêîíàí³ â
äóåò³ ç àêòðèñîþ ³ ñï³âà÷êîþ
Â³êòîð³ºþ Á³ëàí. Ïðî öå ñòàëî
â³äîìî ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó ñåðåäó ìåð
Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â³äâ³-
äàâ Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé Ìîëî-
äèé òåàòð.  Òîãî âå÷îðà íà ìàë³é
ñöåí³ òåàòðó ïîêàçóâàëè âèñòàâó
"Ïðàâî íà ëþáîâ" çà ï'ºñîþ Îëåê-
ñàíäðà Îñòðîâñüêîãî. Â³êòîð³ÿ Á³-
ëàí ç³ãðàëà òóò îäíó ç ãîëîâíèõ
ðîëåé. Ïåðåä âèñòàâîþ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ôîòîãðàôóâàâñÿ ³ ñï³ë-
êóâàâñÿ ³ç ãëÿäà÷àìè. Ïîò³ì ðîçïî-
â³â, ùî íå ëèøå ùèðî çàõîïëþºòü-
ñÿ ³ àêòîðñüêèì, ³ ñï³âî÷èì òàëàí-
òàìè àðòèñòêè Â³êòîð³¿ Á³ëàí, àëå
º ³ âåëèêèì øàíóâàëüíèêîì òåàò-

ðó. "Ì³é â³ò÷èì ßê³â Àç³ìîâ áóâ ðå-
æèñåðîì, ïðàöþâàâ ó Õàðê³âñüêî-
ìó òåàòð³,— ðîçïîâ³â Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. — ß ç äâàíàäöÿòè ðîê³â
â³â ïðîãðàìó íà òåëåáà÷åíí³, çàðîá-
ëÿâ 12 êàðáîâàíö³â. Õî÷ó, ùîá êè-
¿âñüê³ òåàòðè áóëè íàéêðàùèìè íå
ëèøå â Óêðà¿í³, à é ó âñüîìó ñâ³-
ò³",— ñêàçàâ ìåð. Â³í ïîäÿêóâàâ àê-
òîðàì çà ïë³äíó ïðàöþ ³ âèñîêèé
ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü, à òàêîæ ïî-
îá³öÿâ ïîñïðèÿòè êðàùîìó ô³íàí-
ñóâàííþ òåàòð³â òà ï³äâèùèòè
íàäáàâêè ñòîëè÷íèì àêòîðàì.
Ïðîòå, ãîëîâíèé ïîäàðóíîê 
ìåðà — ï’ÿòü êâàðòèð, ÿê³ âæå
ñüîãîäí³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
âðó÷èòü ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿
íàãîðîäæåííÿ ëàóðåàò³â ïðåì³¿
“Êè¿âñüêà Ïåêòîðàëü”

Ìåð â³äâ³äàâ êîëåãó
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“ßêáè êîëåêòèâíîþ 
äóìêîþ áóâ ÿ”
Ó Òåàòð³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ âðó÷åííÿ ïðåì³¿
“Êè¿âñüêà ïåêòîðàëü-2008”
Â³òàë³é ÆÅÆÅÐÀ
åêñïåðò, “ÒÎÏ 10”, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Отже, “Київсь а пе тораль-2008”.
27 березня в Міжнародний день
театр стан ть відомі нові ла ре-
ати премії. Ми нею пишаємося, бо
оли народилася наша “Пе то-
раль” (1992), ще не б ло ні “Зо-
лотої мас и”, ні “Кришталевої Т -
рандот”.

Ó 2008 ðîö³ òðè äåñÿòêè êè¿âñüêèõ òåàò-
ð³â âèïóñòèëè ìàéæå 90 ïðåì’ºð. Åêñïåðòè
¿õ ïîäèâèëèñÿ ³ îö³íèëè.

ßê âçàãàë³ ïðàöþº ìåõàí³çì îö³íêè? Ñïî-
÷àòêó, â ïåðøîìó òóð³, êîæåí åêñïåðò íàçè-
âàº ïî 5 êàíäèäàòóð ó êîæí³é íîì³íàö³¿. ßê-
ùî ñïåêòàêëü (àáî ëþäèíà) íå îòðèìóº õî÷
áè ïîëîâèíè ãîëîñ³â åêñïåðò³â, äî çàãàëüíî¿
“ï’ÿò³ðêè” â³í íå ïîòðàïëÿº. Ó äðóãîìó òó-
ð³, âæå íà îñíîâ³ “ï’ÿò³ðîê”, ôîðìóþòü
“òð³éêè” (ÿê³ âè òóò áà÷èòå). ßêùî ïðåòåí-
äåíò íå íàáèðàº ïîòð³áíîãî ì³í³ìóìó ãîëî-
ñ³â (9), äî çàãàëüíî¿ “òð³éêè” â³í íå ïîòðàï-
ëÿº. À âæå ç “òð³éîê” âèçíà÷àþòü ïåðåìîæ-
ö³â — òèõ, õòî íàáåðå á³ëüøå ãîëîñ³â.

Îñòàòî÷í³ ï³äðàõóíêè ïðîâîäèòü îðãêîì³-
òåò ïðåì³¿ çðàíêó 27 áåðåçíÿ, à ââå÷åð³ òîãî
ñàìîãî äíÿ îãîëîøóþòü ïåðåìîæö³â.

Îòðèìàíèé ðåçóëüòàò — êîëåêòèâíà äóì-
êà, à ç ö³ºþ äóìêîþ íåìàº ñåíñó ñïåðå÷à-
òèñÿ. Õî÷à áóâàëî — ñïåðå÷àëèñÿ, îáðàæà-
ëèñÿ, ãðþêàëè äâåðèìà.

Àâòîð öèõ ðÿäê³â âõîäèòü äî åêñïåðòíî¿
ãðóïè “Êè¿âñüêî¿ ïåêòîðàë³” ç ñàìîãî ïî÷àò-
êó ¿¿ çàñíóâàííÿ, ³ êîæíîãî ðàçó äèâóâàâñÿ
ç íåïåðåäáà÷óâàíîñò³ êîëåêòèâíî¿ äóìêè.
Íàïðèêëàä, ñâîãî ÷àñó çäàâàëîñÿ íåéìîâ³ð-
íèì, ùî íå ïðîéøîâ íàâ³òü äî ïðåòåíäåí-
ò³â óí³êàëüíèé ñïåêòàêëü Îëåêñ³ÿ Ë³ñîâöÿ
“Á³ñ... ê³íöåâà ïîäîðîæ” ó Òåàòð³ íà Ë³âîìó
áåðåç³ Äí³ïðà. À ÷îìó íå ïîì³òèëè äèâî-
âèæíèé ñïåêòàêëü “Translations” ó Òåàòð³ íà
Ïîäîë³ â 1995 ðîö³? À ìèíóëîãî ðîêó —
ÿêèì ÷èíîì íå ïîì³òèëè ïðèãîëîìøëèâî-
ãî ßðîñëàâà Ãàâðèëþêà â ñïåêòàêë³ “Çâè÷àé-
íà ³ñòîð³ÿ” â Ìîëîäîìó òåàòð³?

Ö³êàâî, ùî çá³ã äóìîê íå äèâóº ³ íå çäàº-
òüñÿ íåçðîçóì³ëèì. À îñü çà ÿêèìè çàêîíà-
ìè âèõîäèòü íåñï³âïàä³ííÿ (àáî “íåïîì³-
÷àííÿ”) — Áîã çíàº, íå çíàþ ³ íå áåðóñÿ ñó-
äèòè.

Öüîãî ðîêó áåíòåæèòü â³äñóòí³ñòü ó ñïèñ-
êó íîì³íàíò³â (íàâ³òü ó ñïèñêó “ï’ÿò³ðîê”)
ñïåêòàêëþ Òåàòðó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà “Áî-
æà ñëüîçà”. Òàê, éîãî çíÿëè ç ðåïåðòóàðó íà
äîãîäó ìîñêîâñüêîìó àâòîðîâ³, íà îñíîâ³
ðîçïîâ³ä³ ÿêîãî ïîñòàâëåíî öåé ñïåêòàêëü.

Àëå æ ÿêùî çíÿëè, òèì á³ëüøå òðåáà áóëî
ïîì³òèòè! ²íàêøå âèõîäèòü, ùî êîëåêòèâíà
äóìêà ñï³âïàäàº ç òèìè, õòî õîò³â çàãèáåë³
ã³äíîãî ñïåêòàêëþ? Îäíàê í³, íå ïîì³òèëè,
íå ïîáà÷èëè. À çàðàçîì íå ïîáà÷èëè ³ Ëåñÿ
Ñåðäþêà, ÿêèé ìîãóòíüî ç³ãðàâ â òîìó ñïåê-
òàêë³ ãîëîâíó ðîëü. 

Ç òèì, ùî º â ñïèñêó “òð³éîê”, íå ñïåðå-
÷àþñÿ. Ñïåðå÷àþñÿ ëèøå ïðî òå, ÷îãî íå-
ìàº.

À íåìàº öüîãî ðîêó äâîõ íîì³íàö³é: çà
êðàùó ÷îëîâ³÷ó ³ êðàùó æ³íî÷ó ðîëü äðóãî-
ãî ïëàíó. Ïðè÷èíà çàêîííà: æîäåí ³ç ïðå-
òåíäåíò³â ó âêàçàíèõ íîì³íàö³ÿõ íå íàáðàâ
ïîòð³áíî¿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â.

ßêùî öå òàê, òî çíîâó äîâîäèòüñÿ äèâó-
âàòèñÿ ç íàøî¿ êîëåêòèâíî¿ äóìêè. ² ó áóäü-
êîãî ç’ÿâëÿºòüñÿ ñïîêóñà çàïðîïîíóâàòè, íå
ñõîäÿ÷è ç öüîãî ì³ñöÿ, ùîñü ã³äíå. Îñü âàì
íîì³íàö³ÿ ÷îëîâ³÷èõ ðîëåé äðóãîãî ïëàíó.
Áîãäàí Ñòóïêà (Ôàóñò) â ñïåêòàêë³ “Ëåãåí-
äà ïðî Ôàóñòà” ó ôðàíê³âö³â. Ðîëü í³áèòî
ãîëîâíà, àëå ³ñòèííî âåëèêèé Áîãäàí Ñòóï-
êà ó ô³íàëüíèõ äâîõ õâèëèíàõ! Õòî öå áà-
÷èâ — ïîãîäèòüñÿ.

Äàë³ — Ìàêñèì Ìàêñèìþê ó ðîë³ Ðîìà-
íà â “Ñòà òèñÿ÷àõ” Òåàòðó íà Ïîäîë³. ², íà-
ðåøò³, âñ³ áà÷èëè (ñóäÿ÷è ç “òð³éîê”) ñïåê-

òàêëü “Ëåòò³ñ ³ Ëàâ³äæ”, òàê ÷îìó íå ïîáà-
÷èëè òàì Îëåêñàíäðà ²ãíàòóøó?

Îñü âàì ³ ãîòîâà “òð³éêà” (ÿêáè, çâè÷àé-
íî, êîëåêòèâíîþ äóìêîþ áóâ ÿ).

Òå æ ³ ç “òð³éêîþ” æ³íî÷èõ ðîëåé äðóãî-
ãî ïëàíó. Íåâæå í³õòî íå ïîáà÷èâ Íàòàë³þ
Ñóìñüêó â ðîë³ Îäàðêè (“Çàäóíàºöü çà ïî-

ðîãîì”)? À Â³ðó Ìàçóð ó ðîë³ Àíãåëà (“Âåð-
òåï”, Òåàòð íà Ïîäîë³) àáî Ëþáó Êóáþê ó
ò³é ñàì³é “Áîæ³é ñëüîç³”?

Ùå ðàç ïîâòîðþ: äî ïåðåìîæö³â íåìàº çà-
ïèòàíü.

Àëå º çàïèòàííÿ äî òèõ, õòî íå “ïîì³-
òèâ”

Світлана ЗОРІНА, начальни Головно о правління льт ри і мистецтв Києва,
спів олова ор омітет з прис дження театральної премії “Київсь а пе тораль”:

— Списо номінацій цьо о ро с оротили з 12 до 10. З чим це пов’язано?
— Е спертне ж рі не побачило яс равих робіт, я і можна б ло б запропон вати я пре-

тендентів на ті номінації, я і з одом прибрали. Та , зни ли номінації, що визначають ра-
щ чоловіч і жіноч ролі др о о план . Не визначатим ть і ращий а торсь ий дебют, є
тіль и номінація “Кращий дебют”, в я ій об’єднано дебютантів-режисерів.

— Хто цьо о ро вист пив постановни ом церемонії на ородження, і в чом її
особливість в порівнянні з мин лим ро ом?
— Постановни ом церемонії на ородження цьо о ро , я і в мин лом , вист пив Анато-

лій Солов’янен о. Все б де досить традиційно. Вестим ть вечір дві пари вед чих, одними
з них б демо ми з Оле сієм Бо дановичем. 27 березня в Національном театрі імені Івана
Фран а збер ться відомі діячі політи и, льт ри і спорт , саме від них ла реати отрим -
ватим ть свої стат ет и і дипломи. Концертної про рами я та ої не б де, ос іль и сама
церемонія на ородження ла реатів зазвичай достатньо тривала. Самі номінанти — майб т-
ні ла реати — по аж ть відеозаписи, рив и своїх спе та лів, дея і представлять на сцені
о ремі номери.

— Я ий цьо о ро розмір премій?
— Розмір премій цьо о ро , я і в мин лом , становитиме 1000 доларів. Премії надають

наші спонсори.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Вистава "Не все от масляна" Театр драми і омедії на Лівом березі цьо о ро фаворит більшості номінаціях премії "Київсь а пе тораль"
(В ролі Феони Олеся Ж ра івсь а, вдова Кр лова — Ірина Ма )

СПИСОК НОМІНАНТІВ
(за абет ою, незалежно від іль ості балів)

1. “За ращий драматичний спе та ль”
“ЛОЛІТА”, Театр драми і омедії на Лівом березі Дніпра
“НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЯНА”, Театр драми і омедії на Лівом березі Дніпра
“СТО ТИСЯЧ”, Театр на Подолі
2. “За ращий м зичний спе та ль”
“ЕДІТ ПІАФ. ЖИТТЯ В КРЕДИТ”, Театр імені Івана Фран а
“ЗАДУНАЄЦЬ ЗА ПОРОГОМ”, театральна омпанія “Беню і Хості оєв”
“СОЛОДКИХ СНІВ, РІЧАРДЕ”, театр “Вільна сцена”
3. “За ращий дитячий спе та ль”
“ПОЛІАННА”, Театр юно о лядача на Лип ах
“ТОМ СОЙЄР”, Театр драми і омедії на Лівом березі Дніпра
“ЦАРІВНА-ЖАБА”, А адемічний театр ляльо
4. “За ращий амерний спе та ль”
“НЕПОРОЗУМІННЯ”, театр “Вільна сцена”
“РОЗПУСНИК”, Новий драматичний театр на Печерсь
“СОЛОДКИХ СНІВ, РІЧАРДЕ”, театр “Вільна сцена”
5. “За ращ режисерсь робот ”
Дмитро БОГОМАЗОВ, “СОЛОДКИХ СНІВ, РІЧАРДЕ”, театр “Вільна сцена”
Оле сій ЛІСОВЕЦЬ, “НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЯНА”, Театр драми і омедії на Лівом березі

Дніпра
Віталій МАЛАХОВ, “СТО ТИСЯЧ”, Театр на Подолі
6. “За раще ви онання чоловічої ролі”
Бо дан БЕНЮК, Калит а, “СТО ТИСЯЧ”, Театр на Подолі
Юрій МАЖУГА, Гарі Котляр, “НА ЗАХОДІ СОНЦЯ”, Театр російсь ої драми імені Лесі

У раїн и
І ор РУБАШКІН, Дідро, “РОЗПУСНИК”, Новий драматичний театр на Печерсь
7. “За раще ви онання жіночої ролі”
Олеся ЖУРАКОВСЬКА, Фіона, “НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЯНА”, Театр драми і омедії на Лівом

березі Дніпра
Надія КОНДРАТОВСЬКА, Міс Леттіс, “ЛЕТТІС І ЛАВІДЖ”, МТІ “С зір’я”
Леся САМАЄВА, Шарлота, “ЛОЛІТА”, Театр драми і омедії на Лівом березі Дніпра
8. “За ращ сцено рафію”
Оле сандр ДРУГАНОВ, “СОЛОДКИХ СНІВ, РІЧАРДЕ”, театр “Вільна сцена”
Оле ЛУНЄВ, “НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЯНА”, Театр драми і омедії на Лівом березі Дніпра
Марія ПОГРЕБНЯК, “ЛЕГЕНДА ПРО ФАУСТА”, Театр імені Івана Фран а
9. “За ращ м зичн онцепцію спе та лю”
Ві торія ВАСАЛАТІЙ, “ЕДІТ ПІАФ. ЖИТТЯ В КРЕДИТ”, Театр імені Івана Фран а
Оле сій ЛІСОВЕЦЬ, “НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЯНА”, Театр драми і омедії на Лівом березі

Дніпра
Данило ПЕРЦЕВ, “СОЛОДКИХ СНІВ, РІЧАРДЕ”, театр “Вільна сцена”
10. “За ращий дебют”
Сер ій БОЙКО, режис ра спе та лю “АНТРАКТ”, Театр на Подолі
Ксенія ХОЛОДНЯКОВА, режис ра спе та лю “ДНІ ПРОЛІТАЮТЬ ЗІ СВИСТОМ”, Театр дра-

ми і омедії на Лівом березі Дніпра
Артем ЧЕРПАКОВ, режис ра спе та лю “ДРУКАРКИ”, МТІ “С зір’я”
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Ö³íà ïîìèëêè
Ìàð³¿ Ãóê ïîòð³áí³ êîøòè íà ë³êóâàííÿ â³ä ãåïàòèòó Ñ, ÿêèì âîíà çàðàçèëàñÿ 
â îäí³é ç³ ñòîëè÷íèõ êë³í³ê ï³ä ÷àñ ë³êóâàííÿ çóá³â
²ðèíà ÊÎÍÄÐÀÒÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

"Óæå äóìàëà, ùî é íå äî÷åêà-
þñÿ âàñ, òàê óíî÷³ áóëî ïîãà-
íî",— ç òàêèìè ñëîâàìè çóñòð³-
÷àº íàñ Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà Ãóê. ²ñ-
òîð³ÿ õâîðîáè æ³íêè ðîçïî÷àëà-
ñÿ ùå â 2005 ðîö³. Ñàìå òîä³ Ìà-
ð³ÿ Âàñèë³âíà âèð³øèëà ïîë³êóâà-
òè çóáè â îäí³é ç³ ñòîëè÷íèõ ë³-
êàðåíü. "Äî÷êà øêîëó çàê³í÷óâà-
ëà, ìàëà âñòóïàòè, òî ÿ ïîäóìà-
ëà, ùî òðåáà íàâåñòè ïîðÿäîê ç
çóáàìè òà âëàøòóâàòèñÿ íà ùå
îäíó ðîáîòó,— ðîçïîâ³äàº ïàí³
Ìàð³ÿ.— Õòî æ çíàâ, ùî âñå òàê
çàê³í÷èòüñÿ". ×åðåç äåÿêèé ÷àñ
ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ ó íå¿ âèÿâèëè
òÿæêó õâîðîáó — ãåïàòèò Ñ. ² ç
öüîãî ïî÷àëîñÿ áàãàòîð³÷íå õî-
ä³ííÿ ïî ë³êàðíÿõ.

Æ³íêà çâåðíóëàñÿ ç³ ñêàðãîþ äî
ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ïîë³êë³í³êè, äå
¿é çàíåñëè ³íôåêö³þ, òà â³í äî
æ³íêè ïîñòàâèâñÿ áàéäóæå, ìîâ-
ëÿâ, õâîðîáó âîíà ìîãëà ï³äõîïè-
òè ³ äåñü "ãóëüíóâøè" ÷è çðîáèâ-
øè ìàí³êþð àáî ïåäèêþð. "Íó õ³-
áà ÿ ñõîæà íà æ³íêó, ÿêà ìîæå
"ãóëüíóòè"? Òà é ó ñàëîíàõ ÿ í³-
êîëè íå áóëà. À íàîñòàíîê ãîëîâ-
íèé ë³êàð ùå é ñêàçàâ, àáè ïîäÿ-
êóâàëà, ùî ÑÍ²Äîì íå çàðàçè-
ëè",— îáóðþºòüñÿ ïàí³ Ìàð³ÿ. Íå
ë³ïøà ñèòóàö³ÿ ³ ç ë³êóâàííÿì.
Óâåñü öåé ÷àñ æ³íêó ïåðåíàïðàâ-
ëÿþòü ç ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ
äî ãàñòðîåíòåðîëîã³÷íîãî, ë³êàð³
í³ÿê íå ìîæóòü âèçíà÷èòèñÿ, õòî
æ ³ç íèõ ìàº ë³êóâàòè õâîðó.
"Âñþäè ÷óþ ëèøå îäíå: ÷îãî òè
ñþäè ïðèéøëà, îäíàê ïîòèõåíü-
êó ïîìèðàºø. Õ³áà ç òàêèì ñòàâ-
ëåííÿì ìîæíà äîâ³ðÿòè öèì ë³-
êàðÿì? Òà ÿ âæå é áîþñÿ êóäèñü
õîäèòè, ïîäèâëþñÿ, ÿê ó íàñ áå-

ðóòü íàâ³òü íàéïðîñò³ø³ àíàë³çè:
ðóêàâè÷îê íå ì³íÿþòü, à öå æ ðî-
áîòà ç êðîâ'þ. À ðàïòîì ìåí³ ùå
ùîñü çàíåñóòü?" — á³äêàºòüñÿ ïà-
í³ Ìàð³ÿ.

Òîð³ê íàïèñàëà ëèñò ³ç ïðî-
õàííÿì ïðî äîïîìîãó íà ³ì'ÿ
ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî. Îñîáèñòî çóñòð³òèñÿ ç íèì
íå âäàëîñÿ, ïðîòå çãîäîì æ³íêó
âèêëèêàëè íà çóñòð³÷ ç ïðåä-
ñòàâíèêîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-

íÿ ìåäèöèíè òà îõîðîíè çäî-
ðîâ'ÿ. Ó íå¿ çàáðàëè âñ³ äîâ³äêè
òà êîï³¿ äîêóìåíò³â é â³äïðàâè-
ëè äîäîìó, ïîîá³öÿâøè çàòåëå-
ôîíóâàòè. ² âæå ð³ê Ìàð³ÿ Âà-
ñèë³âíà î÷³êóº íà öåé äîëåíîñ-
íèé äçâ³íîê.

Ë³êóâàííÿ êîøòóº ïðèáëèçíî
ñòî òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ïðîâîäèòè
éîãî ïîòð³áíî ö³ëèé ð³ê áåç ïå-
ðåðâ, ³íàêøå ñèòóàö³ÿ ëèøå ïî-
ã³ðøèòüñÿ. Òîìó æ³íö³ ïîòð³áíî

ç³áðàòè âñþ ñóìó îäðàçó. Ìàð³ÿ
Âàñèë³âíà ïðàöþº ñîö³àëüíèì
ðîá³òíèêîì, îòðèìóº çàðïëàòó
769 ãðèâåíü. ×îëîâ³ê âåäå îêðå-
ìå ãîñïîäàðñòâî òà ôàêòè÷íî í³-
÷èì íå äîïîìàãàº. Ðîçëó÷èòèñÿ
âîíè íå ìîæóòü, àäæå êîøò³â
ëåäâå âèñòà÷àº íà ïðîæèòòÿ.
Äîíüêà Ìàð³¿ Âàñèë³âíè íàâ÷àº-
òüñÿ íà ïåðøîìó êóðñ³ ñòîëè÷-
íîãî âóçó, ïîòð³áíî ïëàòèòè çà
íàâ÷àííÿ, îäÿãàòè. Îòàê ï³ñëÿ

ïðîñòîãî ë³êóâàííÿ çóá³â æ³íêà
çàëèøèëèñÿ áåç çäîðîâ'ÿ òà çà-
ñîá³â äëÿ ³ñíóâàííÿ

Äîïîìîæ³òü ç³áðàòè êîøòè íà ë³-
êóâàííÿ Ìàð³¿ Âàñèë³âí³.

ÂÀÒ ÊÁ "Õðåùàòèê"
ÌÔÎ 300670
Êîä ªÄÐÏÎÓ 19364259
Ïîòî÷íèé ðàõóíîê: 
6207000117518
Îòðèìóâà÷: Ãóê Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà

²ðèíà ÊÎÍÄÐÀÒÞÊ,
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Àëëà ²âàí³âíà — ïåíñ³îíåðêà,
ó÷àñíèöÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ó
ìèíóëîìó â÷èòåëü. 27 ñ³÷íÿ öüî-
ãî ðîêó æ³íêà âïàëà ó âëàñí³é
êâàðòèð³ é ïåðåëàìàëà øèéêó
ñòåãíà. Òîãî çëîùàñíîãî äíÿ â
êâàðòèð³ Àëëè ²âàí³âíè ïðîëóíàâ
äçâ³íîê ó äâåð³, ïîêè âîíà éøëà,
ïîøòàðêà, êîòðà ³ äçâîíèëà, ïî-
÷àëà äóæå êðè÷àòè, ùî ¿é äîâãî
íå â³ä÷èíÿþòü. "Àëå æ ìîÿ ìàòè
ñòàðà ëþäèíà, ¿é óæå 80 ðîê³â. ²
í³÷îãî äèâíîãî, ùî äîðîãà äî
âõ³äíèõ äâåðåé çàéìàº â íå¿ áà-
ãàòî ÷àñó. Ìàìà äóæå ðîçãóáëþº-
òüñÿ, êîëè íà íå¿ êðè÷àòü, â³ê óæå
òàêèé, òîìó é ïåðå÷åïèëàñÿ ÷å-
ðåç ïîð³æîê, óïàëà".— ðîçïîâ³äàº
äîíüêà ïîòåðï³ëî¿ Ðà¿ñà Ìèõàé-
ë³âíà. Íà îïåðàö³þ ïîòð³áíî áó-
ëî äåñÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ðà¿ñà
Ìèõàéë³âíà çâåðíóëàñÿ äî Ñall-
öåíòðó, äå ¿é ïîîá³öÿëè âèä³ëè-
òè ïðîòåçè òà íàïðàâèëè â Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó. Òàì óæå íàâ³òü ï³äãîòóâà-
ëè â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ,
àëå ïåðåä ñàìîþ îïåðàö³ºþ ç'ÿñó-
âàëîñÿ, ùî òàê³ ïðîòåçè íå ï³ä-
õîäÿòü Àëë³ ²âàí³âí³, îñê³ëüêè áó-
äå âåëèêà âòðàòà êðîâ³. Çâîë³êà-
òè ç ïðîâåäåííÿì îïåðàö³¿ äàë³
íå ìîæíà áóëî, òîìó ñ³ì'¿ äîâå-

ëîñÿ ïîçè÷èòè ãðîø³. Ïðîòå ï³ä
÷àñ ïðîöåäóðè åíäîïðîòåçóâàííÿ
ó æ³íêè çóïèíèëîñÿ ñåðöå íà ï³â-
õâèëèíè. Ï'ÿòü äí³â Àëëà ²âàí³â-
íà ïðîâåëà â ðåàí³ìàö³¿, à öå ïî-
òÿãëî çà ñîáîþ ùå äîäàòêîâ³ âè-
òðàòè. Êð³ì òîãî, ñ³ì'þ ñï³òêàëî
íîâå íåùàñòÿ: ÷îëîâ³ê Ðà¿ñè Ìè-
õàéë³âíè ³íâàë³ä ïî çîðó, à ÷åðåç
ïîñò³éíèé íåñïîê³é çà ñòàí òåù³
â íüîãî çàãîñòðèëàñÿ êàòàðàêòà ³
äîâåëîñÿ òåðì³íîâî ïðîâîäèòè
îïåðàö³þ, ÿêà òåæ îá³éøëàñÿ íå-
äåøåâî. Ãðîøåé âèïëàòèòè áîðã
ó ñ³ì'¿ íåìàº. Ðà¿ñà Ìèõàéë³âíà òà
¿¿ ÷îëîâ³ê — òåæ óæå ïåíñ³îíåðè.
Êð³ì òîãî, âîíè âèõîâóþòü äâà-
íàäöÿòèð³÷íó äîíüêó. "Ãðîøåé
íàì óçÿòè ñïðàâä³ íåìàº çâ³äêè.
Äîíüêà íàâ÷àºòüñÿ â Êè¿âñüê³é
ìóçè÷í³é øêîë³ ³ìåí³ Ìèêîëè
Ëèñåíêà. Âîíà íàâ³òü ïðîñèòü,
ùîá ó ìåòðî ïðîïóñêàëè áåçïëàò-
íî. Ìè â ïðÿìîìó ðîçóì³íí³ öüî-
ãî ñëîâà ñèäèìî íà õë³á³ òà âî-
ä³",— ðîçïîâ³ëà Ðà¿ñà Ìèõàéë³â-
íà. Àëëà ²âàí³âíà íèí³ ïåðåáóâàº
â ë³êàðí³, â íå¿ óòâîðèëèñÿ ïðî-
ëåæí³, êîòð³ òàêîæ ïîòð³áíî ë³-
êóâàòè. Äîïîìîãè ñ³ì'¿ ÷åêàòè íå-
ìàº â³ä êîãî

Äîïîìîæ³òü ñ³ì'¿ â³ääàòè áîðã çà
îïåðàö³þ:

Êîíòàêòíèé òåëåôîí 413-41-50
Òåðíîâà Ðà¿ñà Ìèõàéë³âíà

Àëë³ Òåðíîâ³é ïîòð³áí³ êîøòè, ùîá ïîâåðíóòè áîðã çà ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿

Êîëè íà çäîðîâ’ÿ áðàêóº ãðîøåé
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ІНФОРМАЦІЯ

про�продаж�на�від�ритих�біржових�тор�ах�транспортно�о�засоб�,�

я�ий�належить�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва.�

На�біржові�тор�и�виставляється�наст�пний�транспортний�засіб�(об’є�т�продаж�):

УМОВИ�ПРОДАЖУ�:

1. Переможець	відритих	біржових	тор�ів	(Учасни	відритих	біржових	тор�ів,	яий	в	ході	тор�ів	одержав	право	на	придбання

Об’єта)	зобов’язаний	сплатити	біржов�	цін�	об’єта	продаж�	протя�ом	5	(п’яти)	банівсьих	днів	з	дня	підписання	до�овор�

�півлі-продаж�	 (біржово�о	 онтрат�).	 Переоформлення	 права	 власності	 на	 придбаний	 об’єт	 здійснюється	 за	 рах�но

по�пця.

2. Платіжні	засоби:	для	фізичних	та	юридичних	осіб	-	�рошові	ошти.

3. Відриті	біржові	тор�и	б�де	проведено	Товарною	біржею	“КМФБ”	9	вітня	2009	р.	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Божена,

б�д.	86,	літера	“И”.	Почато	о	16.00.

4. Реєстрація	�часниів	відритих	біржових	тор�ів	б�де	здійснюватись	з	15.00	до	15.50	за	місцем	проведення	відритих

біржових	тор�ів.

5. Для	�часті	�	відритих	біржових	тор�ах	необхідно	надати	на	Товарн�	бірж�	“КМФБ”	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Божена,

б�д.	86,	літера	“И”	наст�пні	до�менти:

- для	�часниів	відритих	біржових	тор�ів	фізичних	осіб	до�мент,	що	посвідч�є	фізичн�	особ�	(паспорт)	та	довід�	про

присвоєння	ідентифіаційно�о	од�,	до�мент	про	сплат�	�арантійно�о	внес�:

- для	�часниів	відритих	біржових	тор�ів	юридичних	осіб	до�мент,	що	посвідч�є	фізичн�	особ�	-	представниа	юридичної

особи	 (паспорт);	 до�мент,	що	 посвідч�є	 повноваження	 представниа	юридичної	 особи;	 нотаріально	 завірені	 опії

�становни	до�ментів,	свідоцтва	про	державн�	реєстрацію,	довіди	з	ЄДРПОУ	та	довіди	про	взяття	на	облі	платниа

податів	(форма	№4-ОПП);	завірені	юридичною	особою	протоол	та	нааз	про	призначення	ерівниа;	печат�,	до�мент

про	сплат�	�арантійно�о	внес�.

6. Гарантійний	внесо	в	розмірі	10	відсотів	від	вартості	транспортно�о	засоб�	сплач�ється	�часниом	відритих	біржових

тор�ів	 на	 рах�но	 Товарної	 біржі	 “КМФБ”	№	260010105113	 в	ЗАТ	 “ПроКредит	Бан”	м.	 Київ,	МФО	320984,	 Код	ЄДРПОУ

35141681,	не	пізніше	ніж	за	1	робочий	день	до	дати	проведення	біржових	тор�ів.

7. Реєстраційний	внесо	не	сплач�ється.

8. Ознайомитися	з	об’єтом	продаж�	можна	за	місцем	знаходження,	а	саме	за	адресою:	

м.	Київ,	в�л.	Володимирсьа,	51-б,	Редація	�азети	“Хрещати”.

9. Одержати	додатов�	 інформацію	можна	 на	 Товарній	 біржі	 “КМФБ”,	 тел:	 (044)	 383-61-03,	 а	 таож	 в	Редації	 �азети

“Хрещати”,	тел.:	(044)	234-27-35.

№

п/п

Назва

транспортно�о

засоб�

Колір Об’єм

дви��на,�

��б.�см

Рі�

вип�с��/пробі�

Державний

номер

Кіль�ість,

шт.

Почат�ова�ціна,��рн.

(з��рах�ванням�ПДВ)

1. Ле�овий	автомобіль

ВАЗ-21099

Сірий 1500 1998	p.	/	

266	553	м

702-05	КА 1 12	500,00

ВСЬОГО	на	за�альн�	с�м�: 12	500,00

АКАДЕМІЯ�МУНІЦИПАЛЬНОГО�УПРАВЛІННЯ

державний�вищий�навчальний�за�лад�IV�рівня�а�редитації

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�посад

на��ово-педа�о�ічних�працівни�ів

АК�“Київенер�о”�

інформ�є�населення�м.�Києва�про�змін��тарифів�на�еле�тричн�

енер�ію.�З�ідно�з�постановою�Національної��омісії�ре��лювання

еле�троенер�ети�и�У�раїни�від�19.03.2009�ро���№�311,

зареєстрованою�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�від�20.03.2009

ро���№�260/16276,�з�1��вітня�2009�ро���тарифи�на

еле�троенер�ію,�що�відп�с�ається�населенню�та�населеним

п�н�там�становитим�ть:

оп.	за	1	Вт•�од

Кате�орії�споживачів
Без

ПДВ
ПДВ З�ПДВ

1.�Еле�троенер�ія,�що�відп�с�ається:

1.1.	Населенню:

за	 �мови	 споживання	 до	 400	 Вт•�од	 елетроенер�ії	 на	місяць

(влючно)
20,3 4,06 24,36

за	 �мови	 споживання	 понад	 400	 Вт•�од	 елетроенер�ії	

на	місяць
63,55 12,71 76,26

для	 ба�атодітних	 та	 прийомних	 сімей	 незалежно	 від	 обся�ів

споживання	елетроенер�ії
20,3 4,06 24,36

1.2.	Населенню,	яе	проживає	в	сільсьій	місцевості:

за	 �мови	 споживання	 до	 400	 Вт•�од	 елетроенер�ії	 на	місяць

(влючно)
18,75 3,75 22,5

за	�мови	споживання	понад	400	Вт•�од	елетроенер�ії	на	місяць 63,55 12,71 76,26

для	 ба�атодітних	 та	 прийомних	 сімей	 незалежно	 від	 обся�ів

споживання	елетроенер�ії
18,75 3,75 22,5

1.3.	Населенню,	яе	проживає	в	б�динах,	обладнаних	�хонними

елетроплитами	(�	том�	числі	в	сільсьій	місцевості),	незалежно

від	обся�ів	споживання

15,60 3,12 18,72

1.4.	Населенню,	яе	проживає	в	б�динах,	обладнаних	�хонними

елетроплитами	 та	 елетроопалювальними	 �становами	 або

елетроопалювальними	 �становами	 (�	 том�	 числі	 в	 сільсьій

місцевості):

за	 �мови	 розрах�нів	 за	 елетричн�	 енер�ію	 за	 тризонними

тарифами,	диференційованими	за	періодами	час�
15,60 3,12 18,72

за	�мови	розрах�нів	за	іншим,	рім	тризонно�о,	видом	тариф�	та

споживанням	до	400	Вт•�од	на	місяць	(влючно)
15,60 3,12 18,72

за	�мови	розрах�нів	за	іншим,	рім	тризонно�о,	видом	тариф�	та

споживанням	понад	400	Вт•�од	на	місяць
63,55 12,71 76,26

для	 ба�атодітних	 та	 прийомних	 сімей	 незалежно	 від	 обся�ів

споживання
15,60 3,12 18,72

2.�Еле�троенер�ія,�що�відп�с�ається:

2.1.	Населеним	п�нтам 19,7 3,94 23,64

2.2.	Населеним	п�нтам	�	сільсьій	місцевості 18,15 3,63 21,78

2.3.	Населеним	 п�нтам	 з	 б�динами,	 обладнаними	 �хонними

елетроплитами,	елетроопалювальними	�становами	(�	том�	числі

в	сільсьій	місцевості)

15,0 3,0 18,0

Інформація�про�передач��нер�хомо�о�майна�в�оренд��на��он��рсній�основі

Дата�проведення��он��рс��15.04.2009�р.�

Інстит�т�фізи�и�НАНУ

Повна

хара�теристи�а

приміщення

Адреса

приміщення

Площа

приміщення

Необхідність

ремонт�,

примірний

обся�

�апітальних

в�ладень

Можлива�мета

ви�ористання

приміщень

орендарем

Вартість�

1��в.�м

визначена

оцін�ою�від

31.01.09�р.

Мінімальна

став�а�

оренд.�плати

за�1��в.�м

Термін�дії�

до�.�оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

Інстит�т	фізии

НАНУ	орп�с	3

Кімната	№	103

Кімната	№	105

м.	Київ,	

пр.	На�и,	46

тел.	525-12-20

тел.	525-52-79

14,7

59,4

та виробниче

приміщення

3700,53 32,50 1	рі

За�рите�а�ціонерне�товариство�“ТЕРМІНАЛ-М”�
повідомляє�про�с�ли�ання�14.05.2009�p.,�об�11.00�за�адресою:�

У�раїна,�м.�Київ,�в�л.�Радищева,�3,�за�альних�зборів.
Порядо��денний:

1. Про	затвердження	передавально�о	ат�	Товариства.

2. Про	створення	і	назв�	правонаст�пниа	—	Товариства	з	обмеженою	відповідальністю.

3. Про	Стат�т	Товариства	з	обмеженою	відповідальністю.

4. Про	стат�тний	апітал	Товариства	з	обмеженою	відповідальністю.

5. Про	призначення	Диреції	Товариства	з	обмеженою	відповідальністю.

6. Про	місцезнаходження	Товариства	з	обмеженою	відповідальністю.

Реєстрація	аціонерів	або	їх	представниів	б�де	проводитись	14.05.2009	p.,	з	10.00	до	10.45.	При	собі	мати	паспорт	або	до�мент	яий	посвідч�є

особ�,	представниам	—	паспорт	і	відповідн�	довіреність.

Довід�и�за�телефоном:�8(044)�249-08-74.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно	з	постановою	Кабінет�	Міністрів	Ураїни	від	15.08.2005	№ 745	“Про	перехід	до	єдиних	тарифів	на	елетричн�

енер�ію,	що	відп�сається	споживачам”	та	постановою	НКРЕ	від	23.03.2009	№	331	роздрібні	тарифи	на	елетроенер�ію

для	споживачів	(рім	населення)	з	�рах�ванням	�раничних	рівнів	при	пост�повом�	переході	до	форм�вання	єдиних

роздрібних	тарифів	для	споживачів	на	території	Ураїни	�	�вітні�2009�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1��вітня�2009�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

Всі	споживачі,	рім	населення	та	населених	п�нтів,

місьо�о	елетрично�о	транспорт�,	оп./Вт�од
43,59 8,72 52,31 58,46 11,69 70,15

Елетрифіований	місьий	транспорт,	оп./Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата	 за	 перевищення	 до�овірної	 величини

пот�жності	—	в	дво�ратном��розмірі�за	1	Вт	з�ідно

з	Заоном	 Ураїни	 “Про	 внесення	 змін	 до	Заон�

Ураїни	 “Про	 елетроенер�ети�”	 від	 23.06.2005

№ 2706	та	Постановою	НКРЕ	№	558	від	26.07.2005,

�рн/Вт

25,78 25,78	

Для� тризонних� тарифів, диференційованих	 за

періодами	 час�,	 встановлюються	 таі	 тарифні

оефіцієнти	(Постанова	НКРЕ	№ 529	від	19.07.2005):

� Нічний	період

� Напівпіовий	період

� Піовий	період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з	23.00	до	6.00

з	6.00	до	8.00

з	10.00	до	18.00

з	22.00	до	23.00

з	8.00	до	10.00

з	18.00	до	22.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих	 за

періодами	 час�,	 встановлюються	 таі	 тарифні

оефіцієнти	(Постанова	НКРЕ	№ 529	від	19.07.2005):

� Нічний	період

� Денний	період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з	23.00	до	7.00

з	7.00	до	23.00

АК�“Київенер�о”

Інстит�т	фізии	НАНУ Тел.	525-52-79,	фас	525-15-89

Е�ономічний
фа�льтет

деан	фа�льтет�	- 1	посада

Кафедра�е�ономі�и

доцент	- 1	посада

Кафедра�е�ономі�и�підприємства

доцент	- 2	посади

старший	виладач	- 1	посада

Кафедра�статисти�и�

та�е�ономічно�о�аналіз�

доцент	- 1	посада

старший	виладач	- 1	посада

Кафедра�б�х�алтерсь�о�о�

облі���і�а�дит�

доцент	- 2	посади

старший	виладач	- 2	посади

Кафедра�державних�та�місцевих

фінансів

старший	виладач	- 1	посада

асистент	- 1	посада

Кафедра�фінансів�підприємств

завід�вач	афедри	- 1	посада

професор	- 1	посада

виладач	- 1	посада

асистент	- 1	посада

виладач	- 1	посада

асистент	- 1	посада

Фа�льтет
менеджмент

Кафедра�менеджмент�

доцент	- 1	посада

асистент	- 1	посада

Кафедра�державно�о��правління�та

місцево�о�самовряд�вання

доцент	- 1	посада

старший	виладач	- 1	посада

Кафедра��правління�м�ніципальним

розвит�ом

доцент	- 2	посади

старший	виладач	- 1	посада

Кафедра�вищої�математи�и

та�е�ономі�о-математично�о

моделювання

старший	виладач	- 1	посада

виладач	- 2	посади

Кафедра�психоло�и�та�педа�о�і�и

завід�вач	афедри	- 1	посада

старший	виладач	- 3	посади

Юридичний
фа�льтет

Кафедра�цивільно-правових

дисциплін

професор	- 1	посада

доцент	- 1	посада

виладач	- 1	посада

Кафедра��римінально-правових

дисциплін

доцент	- 1	посада

Кафедра�адміністративно-правових

дисциплін

асистент	- 1	посада

Фа�льтет
місь�о�о
�осподарства

Кафедра�автоматизації�та

�омп’ютерно-інте�рованих�техноло�ій

професор	- 1	посада

старший	виладач	- 2	посади

виладач	- 1	посада

За�альноа�адемічні
�афедри


Кафедра�іноземних�мов

старший	виладач	- 1	посада

Кафедра�політоло�ії

доцент	- 2	посади

Кафедра�соціальних�дисциплін

доцент	- 1	посада

Кафедра�фізично�о�виховання

завід�вач	афедри	- 1	посада

старший	виладач	- 1	посада

виладач	- 3	посади

Основні
вимо�и
до
претендентів

на
посади
на�ово
педа�о�ічних

працівни�ів:

Завід�вач��афедри,�професор:�я	пра-

вило,	повинен	мати	вчене	звання	про-

фесора	або	на�овий	ст�пінь	дотора

відповідної	�ал�зі	на�	і	стаж	на�ово-

педа�о�ічної	роботи	за	профілем	афе-

дри	�	вищих	навчальних	заладах	тре-

тьо�о	або	четверто�о	рівнів	аредитації

не	менше	5	роів,	а	таож	видані	підр�ч-

нии,	 навчально-методичні	 посібнии,

інші	на�ові	праці,	читати	навчальні	�р-

си	за	профілем	афедри.

Доцент:�повинен	мати	вчене	звання	до-

цента,	старшо�о	на�ово�о	співробітни-

а	 та/або	 на�овий	 ст�пінь	 дотора,

андидата	на�	�	відповідній	�ал�зі	на-

�	та	стаж	на�ово-педа�о�ічної	робо-

ти	 не	менше	 3	 роів,	 на�ові	 та	 нав-

чально-методичні	п�бліації,	читати	нав-

чальні	�рси	за	профілем	афедри.

Старший�ви�ладач,�ви�ладач,�асистент:

повинен	мати,	 я	 правило,	 на�овий

ст�пінь	андидата	на�,	валіфіаційний

рівень	спеціаліста,	ма�істра,	досвід	ви-

ладацьої,	на�ово-дослідної	роботи.

Для	�часті	в	он�рсі	претенденти	на

посад�	подають	заяв�	на	ім’я	ретора

Аадемії,	до	яо�о	додають	до�менти

про	 освіт�,	 на�овий	 ст�пінь,	 вчене

звання,	 списо	на�ових	праць,	 вина-

ходів,	п�бліацій,	паспорт,	особовий	ли-

сто	облі�	адрів.

Заяви	 та	 до�менти	 претендентів

приймаються	до	30	вітня	2009	ро�	�

відділі	адрової	роботи	Аадемії	м�ніци-

пально�о	�правління	за	адресою:	Київ,

в�л.	Івана	К�дрі,	33,	телефон	529-72-14.

АК	“Київенер�о”
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 565
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Володимир ЦИБУЛЬКО, письменни :
— Я, напри лад, взяв би ти ра, лева, пантер або

рись. Просто д же люблю отів! Я б не тримав її в
літці, а привчив би жити без літ и, хоча ризи вав
би б ти з’їденим. С сіди тоді за це поважали б, на-
ма алися б не смітити в під’їзді, не ш міти після де-
сятої одини вечора. Каж чи чесно, я б жодної тва-
рини із зоопар не брав би, зважаючи на свою зай-
нятість. Я до ожної живої істоти ставлюся я до лю-
дини. Потрібен час і терпіння, щоб до лядати за тва-
ринами. До ожної соба и потрібно ставитися по-
людсь и!

Анжелі а АНДРІЄВСЬКА, засл жена артист а
У раїни:
— У нас троє дітей в сім’ї, і всі ми д же любимо тва-

рин. Т рб ємося про тих, я і на в лиці, під одов ємо
їх, працюємо з волонтерами, я і до лядають за твари-
нами, стериліз ємо соба — все це власними з сил-

лями. У двір нам під ин ли 9 ц ценят — і ми всіх їх хо-
тіли прилашт вати, роздати. А цієї зими взяли двох о-
шенят, я і й досі жив ть нас вдома. Том , оли по-
стало б питання, чи взяти тварин із зоопар , ми це
зробили б, але не слоненя, звичайно, а щось малень-
е. Ми б йо о ви од вали, вилеліяли, ви охали, ціл -
вали, обнімали б і т рб валися! Все живе — предмет
нашої любові.

Андрій БЛАГУН, часни рт “Тарта ”:
— Я зяв би слона, щоб ататися на ньом і відля-
вати воро ів. Хоча ні, не взяв би!.. Я вза алі обож-

нюю тварин і з дитинства люблю орів. Люблю моло-
о і їх м’я ень ий носи . Том завжди мріяв мати о-
ров , але нині це не ви ідно, та й немає де тримати.
У зоопар ах, я правило, є орови — нехай це б де
я ась індійсь а чи б йвол, з бр (щоправда, них за-
пах специфічний!). Том я би б ли в зоопар , обов’яз-
ово зяв би!

ßêó òâàðèíó âè âçÿëè á äîäîìó ç çîîïàðêó?

Ïåðøå ïòàøèíå ì³ñöå
Ñåðåä 21 êðèëàòîãî êàíäèäàòà â Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó
“Ïòàõîì ðîêó” êèÿíè âèçíàëè ï³íãâ³íà Ãóìáîëüäòà
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У столичном зоопар
відвід вачі нещодавно
обирали "Птаха ро ". Ви-
рав пін він Г мбольдта,
на др ом місці рожевий
фламін о, а третє посіла
біла сова. Я приз на б -
диноч пін вінів почепи-
ли таблич про перемо-
, а незабаром їхнє жит-

ло реставр ють.

Öüîãî ì³ñÿöÿ Êè¿âñüêèé çîî-
ïàðê ñâÿòêóâàâ Äåíü ì³ãðóþ÷èõ
ïòàõ³â. Ïåðø³ ïåðåë³òí³ ïòàõè —
á³ë³ ëåëåêè òà æàéâîðîíêè —
ç’ÿâëÿþòüñÿ ó Êèºâ³ â ñåðåäèí³
áåðåçíÿ, ï³çí³øå ïðèë³òàþòü ³
ëàñò³âêè. Íåùîäàâíî â çîîïàðêó
âïåðøå îáèðàëè íàéêðàùîãî ïòà-
õà. Ðàçîì ³ç âõ³äíèì êâèòêîì â³ä-
â³äóâà÷àì âèäàâàëè “áþëåòåí³”, à
íà òåðèòîð³¿ çîîïàðêó ãîñò³ áà÷è-
ëè ñòåíäè ç “âèáîð÷îþ àã³òàö³ºþ”
òà çíàéîìèëèñÿ ç ïåðíàòèìè
áëèæ÷å. Íà çâàííÿ íàéêðàùîãî
ïðåòåíäóâàâ 21 íîì³íàíò — íàé-
ö³êàâ³ø³ ïòàõè çîîïàðêó: êàêàäó
òà ìàðàáó, æóðàâë³ òà ëåáåä³, ñòðà-
óñè òà ôàçàíè.

Ó ãîëîñóâàíí³ âçÿëè ó÷àñòü 876
â³äâ³äóâà÷³â, öå ïîëîâèíà çàãàëü-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ãîñòåé çîîïàðêó.
“Âèáîðè” â³äáóâàëèñÿ çà “ìàæî-
ðèòàðíîþ ñèñòåìîþ”, ñïîê³éíî
òà áåç åêñöåñ³â. Çìàãàííÿ çà çâàí-
íÿ “Ïòàõ ðîêó” âèãðàâ äðóæåëþá-
íèé ï³íãâ³í Ãóìáîëüäòà, íàáðàâ-
øè 187 ãîëîñ³â. Ïî÷åñíå äðóãå
ì³ñöå çäîáóâ “ãëàìóðíèé” ðîæå-
âèé ôëàì³íãî (124 ãîëîñè), à òðå-
òº — “ðîçóìíà” á³ëà ñîâà (82 ãî-
ëîñè).

Â Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó ìåøêà-
þòü ÷îòèðè ï³íãâ³íè Ãóìáîëüä-
òà — îäíà “ä³â÷èíêà” ³ òðè “õëîï-
÷èêè”. Â ïðèðîä³ öåé âèä íàñå-
ëÿº îñòðîâè âçäîâæ ñêåëÿñòîãî
óçáåðåææÿ Ïåðó, ×èë³ òà Êîëóì-
á³¿. ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” çà-
â³äóâà÷ â³ää³ëó ïòàõ³â Îëåíà
Øìîðãóí, ï³íãâ³íè ðîçóìí³ òà
äðóæåëþáí³, çíàþòü ñâî¿õ ãîäó-

âàëüíèê³â ³ ç ðàä³ñòþ á³æàòü ¿ì
íàçóñòð³÷. Ãîäóþòü öèõ ïåðíàòèõ
ó çîîïàðêó ñâ³æîþ ðèáîþ, ïåðå-
âàæíî ìîéâîþ. Îï³êóíñòâî íàä
ï³íãâ³íàìè (ê³ëüêà âèä³â òâàðèí ó
çîîïàðêó ìàþòü âëàñíèõ îï³êó-
í³â, êîòð³ çàáåçïå÷óþòü êîøòàìè
íà õàð÷óâàííÿ) çä³éñíþº ðàäíèê
ìåðà ç ïèòàíü ÇÌ² Êàçáåê Áåê-
òóðñóíîâ.

Ïòàõè âæå ê³ëüêà ðàç³â íàìàãà-

ëèñÿ âèñèä³òè ïòàøåíÿò, òà â íå-
âîë³ öå ïîêè ùî íå âäàºòüñÿ.
Ìåøêàþòü âîíè â ñïåö³àëüíîìó
áóäèíî÷êó. Á³ëÿ íüîãî âæå âñòà-
íîâèëè òàáëè÷êó, ùî íàãàäóâàòè-
ìå â³äâ³äóâà÷àì ïðî ïòàøèíó ïå-
ðåìîãó. Íåâäîâç³ ï³íãâ³íàì îá³-
öÿþòü ïîë³ïøèòè æèòëîâ³ óìîâè:
â³äðåìîíòóþòü âîëüºð, ìîäåðí³-
çóþòü áàñåéí òà ñèñòåìó êîíäè-
ö³þâàííÿ

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Íà ñõ³äí³é òåðèòîð³¿ äîù. Â³-

òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ï³âäåííèé, 2—4 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+2...+5°Ñ, âíî÷³ 0...+3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +4°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +7...+9°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +2...+4°Ñ,
âíî÷³ —1...—3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +5...+7°Ñ, âíî÷³
—2...—4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ìîæëèâèé äîù. Â³òåð ï³â-
äåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +5...+7°Ñ, âíî÷³ —1...—3°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

ОВНИ
Ви схильні до інстин тивної поведін-

и під дією е оїстичних вчин ів, що за-
рож є р йн ванням сімейних, ділових
з. Дійте ниш ом, психоло ічно присто-
сов йтеся до людей, сит ацій. У ролі
“пристос ванця” спішно дося нете ба-
жано о і не наживете таємних воро ів.
Шарм чарівності працює на вас, тіль и
вчасно “чистьте пір’яч о”. Упо орюйте
п блі роз мом, ер дицією, пра ніть зі
всімадр жити. Змінюватипрофорієнта-
цію по и що не варто.
ТЕЛЬЦІ
Я що перебі подій в’язнить полон

самотності, не опирайтеся. Зап с аєть-
ся процес очищення підсвідомості ( ві-
тень). Вам непідвладний онтроль сит -
ацій, фізичний тон с на мінім мі. Одна
це не привід для сваро , ос д . Радійте.
Напрофесійнійдорозі осподарюєфор-
т на, в темпі реалізов йте творчепо ли-
ання! Адже це везіння — с міщати
люблен робот з хорошою посадою і
зарплатою — не випад ово, а послано
Творцем!
БЛИЗНЯТА
Нав оло життя б’є лючем. Вливай-

теся в йо о б рхлив течію, б дьте а -
тивними, діяльними, винахідливими —
тоді реалізація соціальних пра нень про-
йде на “ ра”! Особисте щастя перетво-
ритьсянареальність,аджеобранецьроз-
риється з пре расно о бо і з радістю
поверне те, що протя ом ро ви недо-
отримали. Від рийте з олодніле серце
наз стрічпоч ттям і зан ртеся водевіль
взаємної пристрасті.
РАКИ
Шлях до професійної майстерності,

щоведена ар’єрнийолімп, наповнений
різнимисл жбовимимодернізаціями,бо
повинен відповідати д х час . Швид о
переб дов йтеся на вн трішньом рівні
і вливайтеся в новер сложиття. Там та
ч дово, ці аво, є стим л тр до олі ам-
професіоналам добре заробити! Пра-
цюйте на віддач , щоб енер ія не “за-
исла” в с динах. Нині ви е страверт,
я о о змінить с спільство.
ЛЕВИ
Зійдете на вершин д ховної зрілості

завдя и знанням і м дрості. Кохані—це
прое ція вашо о “Я”, я що маєте фіас-
о в особистом житті, варто терміново
позб тися по аних звичо , відс н ти
власні інтереси на др ий план. Але я -
щопош ибажаної половин и вінчали-
ся спіхом, між вами ідилія, це доля —
вашшлюб бла ословили Небеса. Цьо о
ро всімЛевампризначенознайтисвою
пар , аодр женим— армоніз ватисто-
с н и.
ДІВИ
Я що хочете знайти інтимно о парт-

нера і зійти на вершин божественної
любові, не сидіть, я засватана нарече-
на, а дійте! Нині вас висо ий се с аль-
ний потенціал, і йо о потрібно терміно-
во “втілювати в життя”! На сл жбі бла-
одать. Т т винеробоча оняч а,щотя -
не механічно віз зобов’язань, а профе-
сіонал, що дося дос оналості, про ре-
сивнийраціоналізатор-е спериментатор
з нетрадиційною мітливістю.

ТЕРЕЗИ
За ладається база співпраці на май-

б тній рі з продовженням, підписанням
нових онтра тів, від я о о залежать
ар’єрні перспе тиви. З им із омпань-
йонів об’єднатися, зяти внадійні поп т-
ни и, створившипрофесійн досвідчен
оманд ?.. Утім, с перни и тіль и піді-
ллють масла во онь, адже зараз вас
творчий роз віт. Яс рава особиста ха-
ризма плюс психоло ічне ч ття і талант
адаптації — зброящасливчи ів, і ви нею
володієте!
СКОРПІОНИ
Хочетемативлад над іншими—сл -

жіть їм із ма симальною самовіддачею і
бла ородством.Нев амовнийпристрас-
ний темперамент знайде вихід вмінні
залицятися, працювати, допома ати за
першимза ли ом. Тоді і вам завждира-
до під ть наз стріч. Нині ви в тр довом
оле тиві дося ли дос оналості я про-
фесіонал, але ордо опочивати на лав-
рах не можна. Особисте щастя без т р-
бот про долю інших може з асн ти.
СТРІЛЬЦІ
Настала пора поп ст вати, вип стити

романтичнийпар.Бавтеся, розважайте-
ся, за ох йтеся, знайомтеся з ці авими
людьми, де оловне— д шевна спорід-
неність! Життя — це театр, а ви режи-
сер на цій сцені і ставите власні сцена-
рії. На ар’єрних ма істралях не женіть,
дотрим йтеся правил безпе и, відчай-
д шність несе втрат реп тації і рошо-
ві збит и. На жаль, шефа ви по и що
не фаворі, але це не привід для зміни
роботи.
КОЗОРОГИ
На першом плані — особисте щас-

тя. Кар’єра заче ає, втім, т т все нор-
мально. Облаштов йте домашнє ніздо,
реаліз йтенезатреб ванийзапал оспо-
дарсь о о ент зіазм під рідним дахом.
З домочадцями можливі онфлі ти, то-
м всепо одж йте, пере он йте їх пра-
вильності втілення ори інальних ідей:
оновлення меблів, затій щодо ремон-
т — і разом зла оджено працюйте над
створенням б дин поб тово о і емо-
ційно о затиш .
ВОДОЛІЇ
Бла одатні силиНебессприяютьма -

симальнопроявити таланти і самоствер-
дитися в соці мі. Двері для вас с різь
відчинено.Розвивайте інтеле т, на ач й-
те роз мові “біцепси”. Ваша тям щість і
ділова спритність допомож ть спіх в
б дь-я ій діяльності. Не ховайтеся за ч -
жі спини, сміливо беріть ініціатив в р -
и, о риляйте співробітни ів ори іналь-
ними пропозиціями і р хайтеся вперед.
РИБИ
Енер орес рси олосальні, природа

обдар валапре раснимиталантами.Са-
мечас “ онверт вати”цювалют набла-
о ар’єрно о іматеріально озростання.
З оханоюлюдиноюзавир ютьпристрас-
ті, але б дьте розс дливими, візьміть
стрім ий розвито роман під онтроль,
неризи йте! Аджешлюбні стос н и хоч
і важ і, але це хрест долі, я ий потрібно
по ірно нести

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Пін він Г мбольдт вирізняється роз мом і мітливістю
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